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    தி	ட��க� 

1. தி	ட�ப��னண�: 

��ேகா	ைட மாவ	ட�, தி�மய� தா!கா, ெல�பள%& கிராம(தி), ெசா+த ப	டா நில�, 

0.82.0 ெஹேட. பர�பளவ�), /�ெமாழிய�ப	ட கர1/ரடான க) ம23� சரைள ம4 %வா5. 

தி	ட(தி� வைக B1 (கிள7ட.)ஆ%�, %(தைக ப%தி ெவ23 நில�பர�ைப கா	1கிற� ம23� 

ேம2%� பக(ைத ேநாகி; சா<+�=ள�. 

 

5.0 ம?	ட. ெப@; அகல� ெகா4ட 5.0 ம?	ட. ெசB%(� ெப@; ெகா4ட வழகமான திற+த 

ெவளC அைர இய+திரமயமாக�ப	ட �ரBக(�ட� %வா5 ெசய)பா1 ேம2ெகா=ள 

உ(ேதசிக�ப	1=ள�. %வா5 ெசய)பா	&) ஆழம2ற N[f; N`kh; �(திய) �ைளய�1த), 

%ழ�� ெவ&(த), ஏ23த) ம23� ேபா%வர(� ஆகியைவ அடB%�. 

 

%வா5 ெசய)பா1 13.0ம? (அதிகப	ச�) (3.0ம? சரைள ம23� 10ம? கர1/ரடான க)) ஆழ� வைர 

உ(ேதசிக�ப	1=ள�. ெமா(த �வ�ய�ய) இ��� �மா. 5,31,960 m3 கர1/ரடான க) ம23� 

24,552 m3 சரைள ஆ%�. கர1/ரடான க) 38,690 m3 கர1/ரடான க) ம23� 16,206 m3 சரைள 

உ=ள�. 5 ஆ41கJ% கர1/ரடான க)லி� ஆ41 வா5யான உ2ப(தி/ம?	கK&ய வளBக= 

38,690 m3 கர1/ரடான க) ம23� 16,206 m3 சரைள ஆ%�. 

 

Rc No: 85/2021 (G&M) dated 03.06.2022 க&த�ப& ��ேகா	ைட மாவ	ட(தி� �வ�ய�ய) ம23� 

�ரBக(�ைறயா) �ரBக( தி	ட� அBகீக5க�ப	ட�. தி	ட� ப%தி மைல�ப%தி பா�கா�� 

ஆைணய� ப%திய�) வரா�. 15 கிம? �2றளவ�) வன உய�5ன பா�கா�� ச	ட� 1972 இ�ப&, 

மாநிலBகJ% இைடேயயான எ)ைல, கடேலார ஒPB% /ைற ம4டல�, ேம2% ெதாட.;சி 

மைலக=, அறிவ�க�ப	ட பறைவக= சரணாலயBக=, வனவ�லB% சரணாலயBக= எ�Q� 

இ)ைல. 
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2. தி	ட(தி�த�ைம ம23� தி	ட(தி� அளQ 

0.82.0 ெஹேட. நில�பர�ப�) /�ெமாழிய�ப	ட கர1/ரடான க) %வா5 ��ேகா	ைட 

மாவ	ட�, தி�மய� தா!காவ�) உ=ள ெல�பள%& கிராம(தி) அைம+�=ள�. 

 

%வா5 ெச<ய�ப1� கனCம�            : கர1/ரடான க) ம23� சரைள ம4 

மாவ	ட�    : ��ேகா	ைட 

தா!கா    : தி�மய� 

கிராம�    : ெல�பள%& 

 S. F. எ4க=       : 425/29 

பர�பளQ        : 0.82.0 ெஹேட. 

அ	டவைண1 தி	ட(தி� ��கமான வ�ளக� 

 
வ. 
எ4 

வ�வரBக= வ�வரBக= 

1 அ	ச ேரைக 

 

10°16'45.07"N to 10°16'49.40"N 

2 தR.க ேரைக 78°43'26.26"E  to 78°43'29.34"E 

3 சராச5 கட) ம	ட(தி2% ேம) தள� 

உயர� 
107 m 

4 நில�பர�� 

 
ெவ23 நில�பர�� 

5 தள(தி� நிலபய�பா1 ெசா+த ப	டா நில� 

6 
%(தைக ப%திய�� பர�பளQ 

 
0.82.0  Ha 

7 அ�கி) உ=ள ெந1@சாைல 

 

NH 36 (மானாம�ைர-த@சாT.) - 3.6 கிம?, 

கிழ% 

SH 201 (நமணச/(திர� - ெபா�னமராவதி 

சாைல - 4.7 கிம?, கிழ%) 

8 அ�கி!=ள ரய�) நிைலய� 

 
நமணச/(திர� ரய�) நிைலய� - 7.7 கிம?, 

வடகிழ% 

9 அ�கி!=ள வ�மான நிைலய� தி�;சிரா�ப=ளC ச.வேதச வ�மான 

நிைலய�–54 கிம?, வட% 
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10 அ�கி) உ=ள நகர� / நகர� நகர� – தி�மய� – 4.6கி.ம?., வட% 

நகர� – தி�மய� – 4.4கி.ம?., ெத2% 

மாவ	ட� - ��ேகா	ைட–14.4கி.ம?., 

வடகிழ% 

11 ஆ3க= / கா)வா< 15  fpkP Rw;wstpy; ஆ3க= / கா)வா< 
vJTk; ,y;iy 

12 ஏ5   ெகா	& க4மா< - 6.3 கி.ம?., வடகிழ% 

 பைனய�ப	& %ள� - 2.1 கிம?, கிழ% 

 ேதக(V. %ள� - 6.4 கிம?, வடகிழ% 

 நமனச/(திர� ஏ5 - 6.8 கிம?, வடகிழ% 

 ேமல(ேத/(��ப	& %ள� -9.3 கி.ம?., 

வடகிழ% 

 கா(த��ப� க4மா< - 1.3 கிம?, 

ெத�ேம2% 

 ேகா	ைடW. ெப5ய ஏ5 - 6.7 கிம?, 

ெத�ேம2% 

 ேச+தமBகல� அைண - 9.8 கிம?, வட% 

 ஆலவய) %ள� - 4 கிம?, ெத�ேம2% 

 தி�மய� %ள� - 4.7 கிம?, ெத�ேம2% 

 தி�மய� ஏ5 - 5.8 கிம?, ெத�ேம2% 

 ஊனCW. %ள� - 8.5 கிம?, ெத�ேம2% 

 சி3மா க�ேமா< - 7.6 கிம?, ெத�ேம2% 

 ெவBகY. ஏ5 - 10.3 கிம?, ெத2% 

 ேகாண�ப	1 ஏ5 - 11.0 கிம?, ெத2% 

 கவ�நா1 க4மா<- 10.5 கி.ம?., வட% 

13 மைலக= / ப=ள(தா%க= பரளC மைல - 6.6 கிம?, வட% 

தி�மய� ேகா	ைட - 4.4 கிம?, கிழ% 

14 ெதா) ெபா�= இடBக= 15  fpkP Rw;wstpy; njhy; nghUs; ,lq;fs; 
vJTk; ,y;iy 

15 ேதசியZBகாக= / வனவ�லB% 

சரணாலயBக= 

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

16 ஒ�க�ப	ட / பா�காக�ப	ட 

கா1க= 

ம)லB%& கா��கா1 - 5.4 கிம?, வட% 

�)வய) கா1 - 12.8 கிம?, வட% 

ெசBகிரா< கா��கா1 - 12 கிம?, 

ெத�கிழ% 

பா4டனC கா1 - 8.8 கிம?, ெத�ேம2% 
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பைழய தி�ேகாள%& வன� - 11.5 கிம?, 

ேம2% 

ெவ=ளா. கா��கா1- 9.7 கிம?, வடகிழ% 

17 

நில அதி.Q /�ெமாழிய�ப	ட %(தைக ப%தி நில 

அதி.Q ம4டல�-II (%ைற+த ஆப(� ப%தி) 

கீ[ வ�கிற� 

18 பா�கா�� நி3வ)க= 15 கிம? �2றளவ�) பா�கா�� நி3வ)க= 

இ)ைல 

 

தி	ட(தி2கான ேதைவ 

 /�ெமாழிய�ப	ட �ரBக நடவ&ைகக= அைன(� க	1மான ம23� உ=க	டைம�� 

தி	டBகளC� /�ெக!�பாக உ=ளன, ஏெனனC) க	1மான(தி2கான \ல�ெபா�	க= 

அ(தைகய �ரBக(திலி�+� ம	1ேம கிைட%�. ப�5(ெத1க�ப1� கர1/ரடான க), 

��ேகா	ைட மாவ	ட(தி� 7ேடா� கிரஷ�% ஜ)லி தயா5��% ெகா41 ெச)ல�ப1�. 

 5ய) எ7ேட	, க	1மான( தி	டBக= ம23� க	&ட க	1மான( தி	டBகளC)  

கர1/ரடான க) ம23� ஜ)லிகளC� க2கலி� ேதைவ அதிக அளவ�) உ=ள�. 

 அ�கி) உ=ள க	&ட ஒ�ப+ததார.க=, சாைல ஒ�ப+ததார.க= ம23� அ�கி!=ள கிராம 

மகJ% கிரஷ. ஜ)லிகைள உ2ப(தி ெச<வத2காக கர1/ரடான க) ெவ	ட�ப1கிற�. 

 /P இ���கைள_� எ1(த ப�ற% %வா5 அ�கி!=ள கிண3கJ% ெசய2ைகயாக `சா.a 

ெச<ய அ�ப%தி நR.ேதகமாக பய�ப1(த�ப1�. 

 நில(தி2% எ+த ேசத/� ஏ2படா�, ம3சீரைம�� அ)ல� ப�� நிர��த) ேதைவய�)ைல. 
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பட�1: தி	ட(தள(தி�இ��ப�டவைரபட� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பட�2: தி	டதள(தி�K%=பட� 

 

 

 

4. சா.ேனாைக	 

 

பட� 1: தி	ட( தள(தி� இ��ப�ட வைரபட� 
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பட� 2: தி	ட( தள(தி� K%= பட� 

4.சா.ேனாைக	 

சா.ேனாைக	 ம23� கிராைன& ெந<7க= கர1/ரடான க2களாக பரவலாக 

ெவ	ட�ப1கி�றன, அைவ க	&ட� க	1வத2%�, சாைலக= அைம�பத2%� ம23� மதி�� 

K	ட�ப	ட தயா5��களான ஹாேலா ப�ளா%க=, V4 க2க=, எ�-சா4	 ேபா�றவ2ைற 

தயா5�பத2%� பய�ப1(த�ப1கிற�, ந1(தர /த) கர1/ரடான, இய2ற�ப	ட %வா.	7, 

ஃெப)	7பா. ம23� ஆ.(ேதாப�ராc�. சில இடBகளC), சா.ேனாைக	&) உ�மா2ற� 

ெச<ய�ப	ட ன Rசி ேப4&B (மா23 இ�4ட ம23� க��� நிற�) கவனCக�ப1கிற�. ேம) 

ப%திய�), இ� பளபள�பான ேதா2ற(ைத அளCகிற�, ஆனா) அத� கீேழ 1-5 ம? ஆழ� சா�ப) 

நிற(தி� வழகமான சா.ேனாைக	 ஆ%�. இ�ப%தி /கியமாக ஆ.கிய� கி57டலி� 

ெம	டாமா.ப� வளாக(தா) ஆன�. %(தைக% எ1க�ப	ட ப%திய�) கவனCக�ப	ட பாைற 

வைக சா.ேனாைக	 ஆ%�, இதி) ெப��பா!� %வா.	7 ம23� ஃெப)	7பா. சில 

ஃெபேராமேனசிய கனCமBக= உ=ளன. சா.ேனாைக	 எ�ப� தRபக2ப ன R7ஸி� ஒ� 



8 
 

ப%தியா%�, இ� உய.தர உ�மா2ற� பாைறயா%�. உ�வாக(தி� ெபா�வான ேபா% கிழ%-

ேம2% &� S600 ஆ%�. 

 

5.�வ�ய�ய) வளBக= 

%3% ெவ	1 /ைறய�� அ&�பைடய�) �வ�ய�ய) இ���க= கணகிட�ப	1=ளன 

அ	டவைண 2. �வ�ய�ய) வளBக= 

 
�வ�ய�ய)இ���க= 

ப�5Q நRள�(m) அகல� 
(m) 

ஆழ� (m) ப�மஅளQ 

m3 

சரைளய�� 
�வ�ய�ய) 
வளBக= m³ 

கர1/ரடான 
க)லி� 
�வ�ய�ய) 
வளBக= m³ 

XY-AB 93 88 3 24552 24552   

93 88 65 531960   531960 

ெமா(த� 24552 531960 

 

அ	டவைண3. ஆ41வா5யானஉ2ப(தி(தி	ட� 

 

ஆ41வா5யானவள.;சிம23�உ2ப(திஇ��� 

ஆ41 ப�5Q ெப@; 
நRள� 

(m) 
அகல� 

(m) 

ஆழ� 

(m) 

ப�ம 
அளQ 

m3 

சரைள 
உ�வாக� 

m³ 

கர1/ரடான 
க)லி� 

ம?	ெட1க 
K&ய இ��� ம?³ 

I XY-AB 107-104 73 37 3 8103 8103 
 

104-99 67 25 5 8375 
 

8375 

ெமா(த� 8103 8375 

II XY-AB 107-104 73 37 3 8103 8103 
 

104-99 67 25 5 8375 
 

8375 

ெமா(த� 8103 8375 
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6. �ரBக� 

திற+தெவளC�ரBக� 

600 சா<Q ெகா4ட 5.0 ம?	ட. ெப@; அகல(�ட� 5.0 ம?	ட. ெசB%(� ெப@; ெகா4ட 

வழகமான திற+த வா.�� இய+திரமயமாக�ப	ட �ரBக(�ட� %வா5 ெசய)பா1 ேம2ெகா=ள 

உ(ேதசிக�ப	1=ள�. %வா5 ெசய)பா	&) ஜாஹாம�ட� �ைளய�1த), ெவ&(த), 

ஏ23த) ம23� ேபா%வர(� ஆகியைவ அடB%�. 

ெசய)/ைற வ�ளக� 

 �வ�ய�ய) ஆ<வ�� அ&�பைடய�) இ���க= ம23� வளBக= கணகிட�ப1கி�றன. 

 அக[Q இய+திரBக= \ல� சரைள அக23த) ம23� ேநர&யாக &�ப.களC) ஏ23த). 

 ேதா41த) ம23� ெவ&(த) \ல� ம23� அக[Q \ல� கர1/ரடான க)ைல 

அக23த). 

 25.5 மிம? டயா ெகா4ட ஜாஹாம�ட� ஆழம2ற �ைளய�1த). 

 வ%�� 3 ெவ&ெபா�	கJட� %ைற+தப	ச ெவ&��. 

 &�ப.களC) அக[Q \ல� கர1/ரடான க)ைல ஏ23த). 

 

 

 

III XY-AB 104-99 67 17 5 5695   5695 

99-94 57 8 5 2280   2280 

ெமா(த�   7975 

IV XY-AB 99-94 57 24 5 6840   6840 

ெமா(த�   6840 

V XY-AB 99-94 57 25 5 7125   7125 

ெமா(த�   7125 

ஆக ெமா(த� 16206 38690 
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7. த4ணR. ேதைவ 

�ரBக(தி	ட(தி2கான ெமா(த நR. ேதைவ 2.0 KLD ஆ%�. வ R	1( த4ணR. அ�கி!=ள 

ெல�பள%& கிராம(திலி�+�� ம2ற நR. அ�கி!=ள சாைல ேடBக.ச�ைளய�லி�+�� 

ெபற�ப1�. 

அ	டவைண4. நR. இ��� 

 

ேநாக� 
அளQ ஆதாரBக= 

%&நR. 

1.0 KLD 
375 ம? வடேம2கி) உ=ள ல	�மி�ர(தி) ேபேகa 

%&நR. வ�2பைனயாள.க= ெபற�ப1�. 

ப�ைம வைளய� 
0.5 KLD 

சாைல ேடBக.க= \ல� ச�ைள நடவ&ைகக= 
ேம2ெகா=ள�ப1� 

Vசி அட% /ைற 
0.5 KLD 

சாைல ேடBக.க= \ல� ச�ைள நடவ&ைகக= 
ேம2ெகா=ள�ப1� 

ெமா(த� 2.0 KLD  

 

மனCதசதி 

தி	ட(தி2% ெமா(த மனCத சதி ேதைவ ேதாராயமாக 18 நப.க=. ெதாழிலாள.க= அ�கி) உ=ள 

கிராமBகளC) இ�+� வ�வா.க=. 

அ	டவைண.5 மனCத சதி 

 

1. ேமலா4ைம ம23� 
ேம2பா.ைவயாள. 

 

�ரBக ேமலாள./ �ைண 
ேமலாள. 

2 No. 

ேம2பா.ைவயாள. 1 No. 

ப�ளா7ட. 1 No. 

2. திறைமயானவ. ஆபேர	ட.க= & அக[Q 2 Nos 

3. gFjp jpwikahhsh; இயகி 2 Nos 

4. திறைமய2றவ. ெதாழிலாள.க=, ���ரQ 
பண�யாள.க= & 
வா	;ேம� 

10Nos 

 ெமா(த� 18 Nos 

18 tajpw;Fl;gl;l Foe;ijj; njhopyhsh;fs; Fthhpapy; gzpakh;j;jg;gLtjpy;iy. 
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அ	டவைண6 திடகழிQேமலா4ைம 

 

வ.எ4 tiftiftiftif msTmsTmsTmsT அக23�/ைற 

 

1 க5ம 3.24 kg/day நகரா	சி ெதா	& (உணQ கழிQக= உ	பட)  

2 க5ம ம2ற 

 

4.86 kg/day மா� க	1�பா1 வா5ய(தா) 

அBகீக5க�ப	ட ம3�ழ2சியாள.க= 

 

 Asper CPCB வழிகா	1த)க=:MSWpercapita/day=0.45 kg/day 

 

அ	டவைண7- 500ம? �2றளவ�) உ=ள %வா5களC� வ�பர� 

 

1) த2ேபா�=ள ம2ற %வா5க=: 

வ.எ4 
%(தைகதார. / அfமதி 

ைவ(தி��பவ5� 
ெபய. 

கிராம� & தா!கா ச.எ4 
அளQ 

ெஹேட5
) 

 

1. 
தி�.எ7.ரவ� ெல�பள%& கிராம� & 

தி�மய� தா!கா 425/28 1.71.0 

2 
தி�.ஏ.எ�.ேசவ�ய. ெல�பள%& கிராம� & 

தி�மய� தா!கா 
454 (part) and 

455/2 (part) 
2.00.0 

3 

தி�.அ�பா7, 

S/o சாஹு) ஹம?( ெல�பள%& கிராம� & 

தி�மய� தா!கா 421 (part) 1.21.5 

 

2) /�ெமாழிய�ப	டப%தி 

 

வ 
.எ4 

%(தைகதார. / அfமதி 
ைவ(தி��பவ5� ெபய. 

கிராம� & தா!கா ச. எ4 
அளQ 

ெஹேட5) 
 

1. தி�.எ�.ராதாகி�hண�, 
 S/O  /(�ேவ) 

ெல�பள%& கிராம� & 

தி�மய� தா!கா 429/29 0.82.0 

2
. 

தி�.எ7.ரவ� ெல�பள%& கிராம� & 

தி�மய� தா!கா 
425/6, 

425/7 & 
425/8 

1.53.5 
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3) %(தைக காலாவதியான� 

வ.எ4 
%(தைகதார. / அfமதி 

ைவ(தி��பவ5� 
ெபய. 

கிராம� & 

தா!கா 
r.vz;r.vz;r.vz;r.vz; 

அளQ 
ெஹேட5) 

 

%(தைக 
கால� 

1. 
ேக.���ல	�மி 
W/O கி�hண� 

 

ெல�பள%& கிராம� 

& தி�மய� தா!கா 425/11 1.81.5 
17.06.2009 

to 
16.06.2014 

2 
எ�.ஏ./�க�ப� 

S/o M.R.மாண�க� 

 

ெல�பள%& கிராம� 

& தி�மய� தா!கா 425/1 
(part) 

1.00.0 
10.12.2010 

to 

09.12.2015 

3. 
ஏ.எ�.ேசவ�ய. 

 

ெல�பள%& கிராம� 

& தி�மய� தா!கா 425/28 
(part) 

1.00.0 

17.06.2012 

to 
16.06.2017 

த2ேபா�=ள / %(தைக காலாவதியான / /�ெமாழிய�ப	ட %வா5களC� ெமா(த அளQ7.28.0 ெஹேட. 

 

10. நில( ேதைவ 

இ(தி	ட(தி� ெமா(த பர�பளQ 2.57.0 ெஹேட., ��ேகா	ைட மாவ	ட�, தி�மய� தா!கா 

ெல�பள%& கிராம(தி) ெசா+த ப	டா நில�. 
அ	டவைண 8- நி லபய�பா	1 

 

வ.எ4 நிலபய�பா	1 
த2ேபாைதய ப%தி 

(Ha) 
%வா5 கால(தி) பய�பா	&) 

உ=ள ப%தி(Ha) 

1. %வா5%உ	ப	டப%தி 
 

Nil 0.53.4 

2. உ=க	டைம�� 

 

Nil 0.01.0 

3. சாைலக= 

 

Nil 0.01.0 

4. gRik tisa� Nil  0.15.0 

5. பய�ப1(த�படாதப%தி 
 

0.82.0 0.11.6 

 ெமா(த� 0.82.0  0.82.0 

 

11. மனCத %&ய����க=  

300 ம?	ட. �2றளவ�) %&ய����க= இ)ைல. %வா5ய�லி�+� 5 கிம? �2றளவ�) உ=ள 

கிராமBக= வ�பர� 
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அ	டவைண 9 வா[வ�ட� 

வ.எ4 திைச 
கிராம� 

 
Vர�(கிம?) மக=ெதாைக 

1 
வட%-கிழ% எ�பன%	& 

2.8Km 218 

2 
வடேம2% ல	�மி�ர� 

375m 452 

3 
ெத2% - ேம2% ெப�+�ைற 

2.6 Km 224 

4 
ெத2% - கிழ% அலமன7த� 

1.0 Km 127 

 

 
12. சதி ேதைவ 

கர1/ரடான க) ம23� ஜ)லி %வா5 தி	ட(தி2% ெப5ய த4ணR. ம23� மி�சார� 

ேதைவய�)ைல. அக[Q% ஒ� மண� ேநர(தி2% 16 லி	ட. lச) ம23� கர1/ரடான க)ைல 

ஏ23வத2% ஒ� மண� ேநர(தி2% 10 லி	ட. lச) �ரBக ம23� சரைள% ஏ23வத2% 

அக[Q% ஒ� மண� ேநர(தி2% 10 லி	ட. lச) ேதைவ. 
 

 

13. அ&�பைட தரQக= ஆ<வ�� ேநாக� 

 

இ+த அ(தியாய� ப��வ�� அளQ�களC) த2ேபா�=ள �23;mழ) ப2றிய தகவ)கைள 
ெகா41=ள�. 
 

1. n4 - வானCைலய�ய) 

 

2. நR.mழ) 

 

3. கா23 mழ) 

 

4. இைர;ச) mழ) 

 

5. ம4/ நில; mழ) 

 

6. உய�5ய) mழ) 

 

7. ச\க-ெபா�ளாதார mழ) 
 

13.1 ைமேரா – வானCைல ஆ<Q 

வளC ம4டல(தி) ஒ�/ைற ெவளCேய2ற�ப	ட மா�களC� பரவைல� பாதி%� 

அவ�ட)ேராலி�கைள வானCைல ஆ<Q ெச<கிற�. வானCைல காரண�க= கால�ேபாகி) 
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பரவலான ஏ2ற இறகBகைள கா	1வதா), நR4டகால ந�பக(த�ைம வா<+த 

தரQகளCலி�+� ம	1ேம அ.(த/=ள வ�ளக(ைத ெபற/&_�. 

i) சராச5 %ைற+தப	ச ெவ�பநிைல : 180C /த) 230C வைர 

ii) சராச5 அதிகப	ச ெவ�பநிைல. : 300C /த) 400C வைர 

iii) இ�ப%திய�� சராச5 ஆ41 மைழ: 821 மிம? 

 

�ரBக %(தைக� ப%திைய; �2றி_=ள ப%திகளC) மாதா+திர அ&�பைடய�) �23��ற கா23 

க4காண��� ேம2ெகா=ள�ப	ட�. �23��ற கா2றி� தர(ைத அதிக Vர(தி) அதாவ� 5 கிம? 

ஆ<Q� ப%திய�) அறிய. கா2றி� தர� %றி(� 5 இடBகளC) ஆ<Q நட(த�ப	1=ள�. �க=க= 

(PM10), ச)ப. ைட ஆைச1 (SO2), ைந	ரஜ� ைட ஆைச1 (NO2) ேபா�ற /கிய கா23 

மா�பா1க= க4காண�க�ப	1 /&Qக= கீேழ ெகா1க�ப	1=ளன. 

 

PM10 (62-35 µg/m³), PM2.5 (29-14 µg/m³), SO2 (12-4 µg/m³), NO2 (27-8 µg/m³) இ� அ&�பைட நிைலக=, 

அைன(� அளQ�கJ� ஜூ� /த) ஆக7	 2022 வைரய�லான ஆ<Q கால(தி) ேதசிய 

�23��ற கா2றி� தர(தா) ப5+�ைரக�ப	ட தரBகJ%= ந�றாக உ=ள�. 

 

13.3 இைர;ச) mழ) 

நயரா என.ஜி லிமிெட	, பனC�ல� ம23� தி�மய� நRதிம�ற(தி) அதிகப	சமாக பக) இைர;ச) 

ம23� இரQ ச(த� 59 dB(A) ம23� 45 dB(A) காண�ப	ட�. %ைற+தப	ச பக) இைர;ச) ம23� 

இரQ இைர;ச) /ைறேய 43 dB (A) ம23� 35 dB(A) ஆ%�, இ� தி	ட தள(தி) காண�ப	ட�. 

கவனCக�ப	ட மதி��க= அைன(�� ம(திய மா� க	1�பா1 வா5ய(தா) ப5+�ைரக�ப	ட 

தரBகJ%= உ=ளன. 

 

13.4 நR. mழ) 

• சராச5 pH 7.11 - 8.35 வைர இ�%�. 

• TDS மதி�� 455 mg/l இலி�+� 1405 mg/l வைர மா3ப1கிற� 
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• க&ன(த�ைம 284 /த) 604 mg/l வைர மா3ப1கிற� 

• %ேளாைர1 71.5 /த) 403 mg/l வைர மா3ப1கிற� 

 

13.5 நில; mழ) 

தி	ட� ம23� �2றி_=ள ப%திய�) உ=ள ம4ண�� ெப��ப%தி இய2ைகய�) சிறி� 

கார(த�ைம ெகா4ட� ம23� pH மதி�� 6.24 /த) 8.12 வைர க5ம� ெபா�	க= 0.14 /த) 

0.41% வைர இ�%� எ�3 ப%�பா<Q /&Qக= கா	1கி�றன. ம4 மாதி5களC) ைந	ரஜ�, 

பா7பர7 ம23� ெபா	டாசிய(தி� ெசறிQ ந)ல அளவ�) இ��ப� க4டறிய�ப	1=ள�. 

 

13.6 உய�5ய) mழ) 

/�ெமாழிய�ப	ட �ரBக %(தைக ப%தி ெப��பா!� சிறிய �த.க= ம23� �த.க= ெகா4ட 

வற4ட த5� நிலமா%�. �ரBக %(தைக ப%தி%= %றி�ப�	ட அழி+� வ�� தாவரBக= ம23� 

வ�லBகினBக= எ�Q� இ)ைல. 

 

14. �ன.வா[Q/ ம?=%&ேய2ற� 

• �ரBக(தி� ஒ	1ெமா(த நில� ப	டா நில�. தி	ட� ப%திய�!�, அ�கி!=ள ப%திய�!� 

மக= இட�ெபய.வ� இ)ைல. இ(தி	ட(தி) அ�கி) உ=ள கிராமBகளC� ச\க ேம�பா1 

ப5சீலிக�ப1�. 

• �ரBக� ப%தி எ+த வசி�ப�ட(ைத_� உ=ளடகா�. எனேவ �ரBக நடவ&ைகய�) மனCத 

%&ேய2றBக= இட�ெபய.;சி ஏ2படா�. 

 

15. ப�ைம வைளய� ேம�பா1 

1. �ரBக� ப%திய�� �ற( தாBக) ம4டல(தி) ப�ைம வைளய�வள.;சி. 

2. �23;mழ) ேமலா4ைம தி	ட(தி� /கிய K3களC) ஒ�றாக ப�ைம வைளய� 

ப5+�ைரக�ப	1=ள�, இ� mழலிய), �23;mழ) ம23� �2றி_=ள ப%திய�� தர(ைத 

ேம�ப1(��. 
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3. ேவ��, �Bக�, பைன ேபா�ற உ=q. மரBக= %(தைக எ)ைல ம23� வழி(தடBக= 

ம23� ெசய)படாத %�ைபக= ம?� ஆ41% 200 மரBக= வ Rத� 5 ம? இைடெவளCய�) 

நட�ப1�. 

4. இ+த ப%திய�) உய�.வாP� வ�கித� 70% ஆக இ�%� என எதி.பா.க�ப1கிற� 

 

அ	டவைண.10 ேதா	ட�/ கா1 வள.�� தி	ட� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.எதி.பா.க�ப1� �23;mழ) பாதி��க= 

16.1 கா23mழ) ம23� தண��� நடவ&ைகக= 

1. சாைலக= & ெச�பனCட�படாத சாைலகளC) த4ணR. ெதளCக�ப1�. 

2. Vசி உமி[ைவக	1�ப1(த த4ணR. ெதளC(த) ேபா�ற /ைறயான தண��� நடவ&ைகக= 

ேம2ெகா=ள�ப1�. 

அறிவ�ய) ெபய. உ=q. ெபய. 

7ெடேரா7ெப.ம� ேக�ெச�7 ெவ4ணா% 

7	ெர�ல7 ஆ7ப. ெப5யா மர� 

ைர&யா &Bேடா5யா ேவ�ப மர� 

லாக.7	ேராமியா 7ெபசிேயாசா Z ம�� 

rனா சிலிேய	 ச+தன ேவ�� 

ெமா54டா சி	5ஃேபாலியா ெவ=ைள nணா 

ெபாBகமியா ப��னடா �Bக� 

7	ைரேனா7 ெபா	டாேடார� தR.(தB ேகா	ைட 

கா.&யா &ேடாமா \%;சலி மர� 

ேபாராச7 ஃப�ளாெப)லிஃப. பைன 

அ)ப�சியா ெலெப வாைக 

ப�ேர�னா ேடாெம�ேடாசா �ரBைக நா5 

லி	சியா %J	&ேனாசா ப�சி�ப	ைட 
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3. ேதா	டகைல அs% /ைறக=, திடகழிQதள� & அ�கி!=ள �ரBக வளாகBகளC) 

ேம2ெகா=ள�ப1�. 

4. உமி[ைவ க	1�ப1(த, உபகரணBகளC� வழகமான த1�� பராம5�� ேம2ெகா=ள�ப1�. 

 

16.2 இைர;ச) mழ) ம23� தண��� நடவ&ைகக= 

 
1. ம(திய மா� க	1�பா	1 வா5ய� வழிகா	1த)களC� ப& அtவ� ேபா� Fwpg;gpl;l fhy 

,ilntspfspy; rj;jj;jpd; msT fz;fhzpf;fg;gLk;. 

2. ேபா%வர(� வாகனBக= ம23� அக[T தவ�ர ேவ3 எ+த உபகரணBகJ� ஏ23வத2% 

அfமதிக�glhJ. 

3. இ+த உபகரணBகளா) ஏ2ப1�ச(த� இைடவ�டாத ம23� மிகQ� பாதகமான தாக(ைத 

ஏ2ப1(தா�. 

 

17. �23;mழ) ேமலா4ைம ெபா3��க= (EMC) 

�23;mழ) ேமலா4ைம ெபா3��களC) ப��வ�வன அடB%�: 

i. �2றி_=ள ப%திய�� �23;mழ) க4காண��� 

ii. ப�ைம வைளய�/ேதா	ட(ைத உ�வா%த) 

iii. %ைற+த ப	ச நR5� பய�பா	ைட உ3தி ெச<த) 

iv. மா�க	1�பா	1 நடவ&ைககைள /ைறயாக ெசய)ப1(�த) 

 

18. �23;mழ) க4காண��� தி	ட� 

தமி[நா1 மாநில மா�க	1�பா	1 வா5ய(தி� (TNPCB) ப& �23��ற கா2றி� தர�, நR. ம23� 

கழிQ நR5� தர�, ஒலி தர� ஆகியவ2ைற� ெபா3(� ஒ� க4காண��� அ	டவைண 

பராம5க�பட ேவ41�. 
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19. தி	ட; ெசலQ 

ெமா(த தி	ட; ெசலQ u. 42,76,000/- இய+திரBகைள� பய�ப1(�வத2%�, 

அsக;சாைல, �ரBக அ!வலக� / பண�யாள.க= ெகா	டைக, /த!தவ� அைற ேபா�ற 

உ=க	டைம�� வசதிகைள உ�வா%வத2%�, மி�மயமாக) ம23� நR.வழBக) உ	பட. 

அ	டவைண .11தி	ட; ெசலQ வ�வரBக= 

 

வ.எ4 வ�ளக� 
ெசலQ 

1 
தி	ட ெசலQ 

11,56,000/- 

2 இய+திர; ெசலQ 
20,00,000 /- 

 ெமா(த� 
31,56,000/- 

 

20. கா.�பேர	 �23;mழ) ெபா3�� 

கா.�பேர	 �23;mழ) ெபா3�� (சிஇஆ.) நிதி கீேழ உ=ள ெசய)பா	&2% வழBக�ப1�. 

 

அ	டவைண 12கா.�பேர	 �23;mழ) ெபா3�� ெசலQ 

வ. எ4 CER ெசய)பா1 
தி	ட 

ெசலQ CER 

2% (Rs.) 

1. 

ஊரா	சி ஒ�றிய ந1நிைல�ப=ளC, ெல�பள%& 

 %ழ+ைதக= வ�ைளயா	1 ைமதான� அைம(த) 

 R.O.நR. �(திக5�� 
 அ;�� ெபாறி 
 �ெராெஜட. இைணக�ப	ட 7மா.	 கிளா7 

 %&நR. ெதா	& 

 vலக(தி2கான �23;mழ) �(தகBக= (தமி[ ெமாழிய�)), 
 வளாக(தி!� அைத; �2றி!� ப�ைம வைளய வசதிக= 

 �காதாரமான கழி�பைற வசதிக= 

5,00,000 

 
ெமா(த� 

5,00,000 
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21. தி	ட(தி� ந�ைமக= 

• கிராமBகளC) வாP� மகளC� ச\க-ெபா�ளாதார(தி) சாதகமான தாக� உ=ள�. ேநர& 

ம23� மைற/க ேவைல வா<��கைள வழB%வத� \ல� ப%திய�) �ரBக நடவ&ைகக= 

ேந.மைறயான தாக(ைத ஏ2ப1(தா�. 

• இ+த( தி	ட� �23; mழ!% இணகமான�, நிதி `தியாக சா(தியமான� ம23� 

க	1மான( �ைறய�� நல�கைள க�(தி) ெகா41, மைற/கமாக ெவ% ஜனBகJ% 

பயனளC%�. 

• இ+த�ப%திய�) %வா5 எ1�பதா), அ�கி) உ=ள கிராம மகளC� ச\க அ)ல� கலா;சார 

வா[வ�) எ+த எதி.மைறயான தாக/� ஏ2பட� ேபாவதி)ைல. 
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1. அறி/க� 

1.1 /�fைர 

�23;mழ) தாக மதி�பw1 (EIA) எ�ப� /&ெவ1�பத2% /� ஒ� தி	ட(தி� �23;mழ), 

ச\க ம23� ெபா�ளாதார தாகBகைள அைடயாள� காண பய�ப1(த�ப1� ஒ� 

ெசய)/ைறயா%�. தி	டமிட) ம23� வ&வைம�ப�� ஆர�ப க	ட(தி) �23;mழ) 

பாதி��கைள கண��ப�, பாதகமான தாகBகைள %ைற�பத2கான வழிக= ம23� 

வழி/ைறகைள க4டறித), உ=q. mழ!% ஏ2றவா3 தி	டBகைள வ&வைம(த) ம23� 

/�ெமாழிQ வ���பBகைள /�ைவ�ப� ஆகியவ2ைற இ� ேநாகமாக ெகா41=ள�. 

�23;mழ) தாக மதி�பw1 ஐ� பய�ப1(�வத� \ல�, �23;mழ) ம23� ெபா�ளாதார 

ந�ைமகைள அைடய /&_�. �23;mழ) வ�ைளQகைள க�(தி) ெகா41 - /�கண��� 

ம23� தண���, தி	ட தி	டமிடலி) ஆர�பகால பல�க=, �23;mழைல� பா�கா(த), 

வளBகைள உக+த /ைறய�) பய�ப1(�த), இத� \ல� தி	ட(தி� ஒ	1ெமா(த 

ேநர(ைத_� ெசலைவ_� மி;ச�ப1(�கிற�. 

 

1.2 கனCம �ரBக� ப2றிய ெபா�வான தகவ) 

��ேகா	ைட மாவ	ட(தி) ெபா�ளாதார /கிய(�வ� வா<+த கனCமBக= /கியமாக பல 

வ4ண கிராைன	, கர1/ரடான க), சிவ�� ம4, சரைள, சQ1, %வா.	7 ம23� 

ஃெப)	7பா. ஆகியவ2றி� தடயBகைள ெகா4ட KழாBக2க= ஆ%�. இ+த கனCமBகைள 

அ&�பைடயாக ெகா4ட �ரBக நடவ&ைகக= மிகQ� %ைறQ. இ��ப�f�, மாவ	ட(தி) 

%�ன+தவ.ேகாய�), தி�மய�, %ள(V. ஆகிய ப%திகளC) க	1மான� ெபா�	க= 

தயா5�பத2காக ஏராளமான கர1/ரடான க) ம23� சரைள ம4 %வா5க= ெசய)ப	1 

வ�கி�றன. 

 

��ேகா	ைட மாவ	ட(தி� ேம2%� ப%திய�) வ5�பாைற இைணQ காண�ப1கி�றன. 

%�னடவ.ேகாய�), தி�மய� ம23� ��ேகா	ைட( ெதா%திய�� ெத2%� ப%திக= உ=ளC	ட 

ம(திய� ப%திய�) சா.ேனாைக	1க= ம23� கிராைன	 பாைறக= அதிக� காண�ப1கி�றன. 
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வ�ராலிமைல, அ�னவாச) ம23� ேபானமராவதி ஆகிய ெதா%திகைள உ=ளடகிய ப)ேவ3 

வைகயான னR7 பாைறக= ஆ<Q� ப%திய�� ேம2%� ப%திய�) காண�ப1கி�றன. 

அ�னவாச) ம23� தி�மய� ெதா%திகளC� சில ப%திகளC) %வா.	ைச	 ப&Qக= சிறிய 

அளவ�) காண�ப1கி�றன. %ள(V., தி�மய� ம23� ��ேகா	ைடய�� சில ப%திகளC) 

ப&க� பாைறக= காண�ப1கி�றன. 

 

1.3 �23;mழ) அfமதி 

�23;mழ) தாக மதி�பw1 அறிவ���, 2006 ம23� அத� அ1(த1(த தி�(தBகளC�ப& (O.M  

vide  No.F.No.L- 11011/175/2018-IA-II(M) &ச�ப. 12, 2018 அ�3 இ+திய அரசி� 

�23;mழ),  வன�  ம23�  காலநிைல  மா2ற�  அைம;சக�) தி	ட� B1 கிள7ட. & 

அ	டவைணய�� கீ[ வ�கிற� 1(அ) உ��ப& 1 இ� கீ[ வ�கிற�. 

/�ெமாழிய�ப	ட தி	ட� "ப�1" 1(அ) (கிள7ட.) - {கனCம; �ரBக�} 500ம? �2றளQ பர�பளQ 

5 ெஹேட�%� அதிகமாக இ��பதா), �ரBக %(தைக� ப%தி_� ேச.(� 

வைக�ப1(த�ப	1=ள�. எனேவ, இ+த( தி	ட� தமி[நா	&� மாநில நி�ண. மதி�பw	1 %P 

இ) ப5சீலிக�ப1�. 
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1.4 %றி�� வ�தி/ைறக= (ToR) 

No.SEIAA-TN/F.No. 9347/SEAC/ToR-1233/2022 Dated: 30.08.2022 க&த� \ல� மாநில 

நி�ண. மதி�பw	1 %P, தமி[நா1 \ல� %றி�� வ�தி/ைறக= வழBக�ப	1=ளன. நிைலயான 

%றி�� வ�தி/ைறக= �=ளCகJட� K1தலாக 40 K1த) %றி�� வ�தி/ைறக= மாநில நி�ண. 
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மதி�பw	1 %P. தமி[நா1 ஆ) ப5+�ைரக�ப	ட�. அத2கான பதி)க= இ+த அறிைகய�) 

%றி�ப�ட�ப	1=ளன. 

 

1.5 ப�+ைதய �23;mழ) அfமதி க4காண��� 

1.5.1 ifahsg;gl;l /ைற  

மாநில �23;mழ) தாக மதி�பw	1 ஆைணய� வழBகிய �23;mழ) அfமதி க&த�, மாநில 

மா� க	1�பா	1 வா5ய� வழBகிய ஒ��த) ம23� ம(திய மா� க	1�பா	1 வா5ய� 

வழிகா	1த)களC�ப&,தி	ட(தி2%� ப�+ைதய க4காண��� நிப+தைனகளC�ப& 

ேம2ெகா=ள�ப1�. %(தைக ப%தி ைமய ம4டலமாக க�த�ப1கிற� ம23� %(தைக 

எ)ைலய�) இ�+� 10 கிம? �2றளவ�) உ=ள ப%தி இைடயக ம4டலமாக க�த�ப1கிற�.  

அ	டவைண 1 1: ப�+ைதய �23;mழ) அfமதி க4காண��� 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 �23;mழ) தாக மதி�பw1 ஆவண(தி� ெபா�வான அைம�� 

அ(தியாய� 1 அறி/க�. இ+த அ(தியாய(தி) கனCமBக= �ரBக� ப2றிய ெபா�வான 

தகவ)க=, �ரBக( தி	டBக= ெதாட.பான �23;mழ) தாகBகளC� /கிய ஆதாரBக= 

ம23� �23;mழ) அfமதி ெசய)/ைற வ�வரBக= உ=ளன. 

 

அ(தியாய� 2: தி	ட வ�ளக�. இ+த அ(தியாய(தி) /�ெமாழிபவ., தி	ட(தி� வைக, 

தி	ட(தி� ேதைவ, தி	ட இட�, தளவைம��, க	1மான� ம23� ெசய)பா	1 க	டBகளC� 

ேபா� தி	ட; ெசய)பா1க=, தி	ட(தி� திற�, ெசய)தி	ட; ெசய)பா1 ேபா�ற 

/�ெமாழிய�ப	ட தி	ட(தி� வ�5வான வ�ளக(ைத_� அளCக ேவ41�. நில இ���, 

பய�பா1க= (மி�சார� ம23� நR. வழBக)) ம23� சாைலக=, ரய�)ேவ, வ R1க= ம23� 

ப�ற ேதைவக= ேபா�ற உ=க	டைம�� வசதிக=. தி	ட( தள� ஒ� உண.திற� வா<+த 

S. No. வ�ளக� 

 
க4காண��ப��  கால இைடெவளC 

 

1. �23��ற கா2றி� தர� க4காண��� காலா41 / அைரயா41 

2. நR. நிைல & தர க4காண��� காலா41 / அைரயா41 

3. இைர;ச) நிைல க4காண��� காலா41 / அைரயா41 

4. ம4 தர க4காண��� ஆ41ேதா3� 

5. ம�(�வ ப5ேசாதைன ஆ41ேதா3� 
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ப%தி% அ�கி) இ�+தா), மா23 தள(ைத ஏ� ப5சீலிக /&யவ�)ைல எ�பைத 

ெதளCவாக %றி�ப�ட ேவ41�. தி	ட அமலாக அ	டவைண, வள.;சிகான மதி�ப�ட�ப	ட 

ெசலQ ம23� ெசய)பா1 ேபா�ற வ�வரBக= உ=ளன.  

 

அ(தியாய� 3: மா23களC� ப%�பா<Q (ெதாழி)n	ப� ம23� தள�). இ+த அ(தியாய� 

தள(தி� இ��ப�ட� ம23� பய�ப1(த�பட ேவ4&ய ெதாழி)n	பBக= ஆகிய இர4&!� 

ப)ேவ3 மா23களC� வ�வரBக= உ=ளன. 

 

அ(தியாய� 4: �23;mழ) ப2றிய வ�ளக�. இ+த அ(தியாய� தி	ட� ப%தி ம23� ஆ<Q� 

ப%திய�� அ&�பைட( தரைவ உ=ளடகி உ=ளன. 

 

அ(தியாய� 5: தாக ப%�பா<Q ம23� தண��� நடவ&ைகக=. இ+த அ(தியாய� 

�23;mழலி) எதி.பா.க�ப1� பாதி��க= ம23� தண��� நடவ&ைககைள வ�வ5கிற�. 

ேம2ெகா=ள�ப	ட ஆ<Qக= உ	பட தாகBகைள மதி�ப�1� /ைற, தாகBகைள 

மதி�ப�1வத2% ப��ப2ற�ப	ட மாடலிB n	பBக= ஆகியைவ இ+த அ(தியாய(தி) வ�5வாக 

வ�வ5க�பட ேவ41�. இ� க	1மான ம23� ெசய)பா	1 க	டBகளC� ேபா� அ&�பைட 

அளQ�களC) ஏ2ப1� பாதி��களC� வ�வரBகைள ெகா1க ேவ41� ம23� 

/�ெமாழிபவரா) ெசய)ப1(த�பட ேவ4&ய தண��� நடவ&ைகக= உ=ளன. 

 

அ(தியாய� 6: �23;mழ) க4காண��� தி	ட�. இ+த அ(தியாய� தி	டமிட�ப	ட �23;mழ) 

க4காண��� தி	ட(ைத உ=ளடகியதாக இ�க ேவ41�. தண��� நடவ&ைககளC� 

ெசய)திறைன க4காண��பத2கான ெதாழி)n	ப அ�சBக= உ=ளன 

 

அ(தியாய� 7: K1த) ஆ<Qக=. இ+த அ(தியாய� %றி�� வ�தி/ைறக= இ) 

%றி�ப�ட�ப	1=ளவ23ட� K1தலாக ேதைவ�ப1� K1த) ஆ<QகளC� வ�வரBகைள 

உ=ளடகியதாக இ�க ேவ41� ம23� %றி�ப�	ட தி	ட(தி2%� ெபா�+தK&ய ேம!� 

%றி�ப�	ட சிக)கைள� Z.(தி ெச<ய( ேதைவயான வ�வரBக= உ=ளன. 
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அ(தியாய� 8: தி	ட� பய�க=. இ+த அ(தியாய� உ=ளா	சி, �23��ற�, ப�ரா+திய� ம23� ேதச� 

/Pவத2%� ஏ2ப1� ந�ைமகைள உ=ளடகியதாக இ�க ேவ41�. இ� ெபௗதRக 

உ=க	டைம��, ச\க உ=க	டைம��, ேவைல வா<�� ம23� ப�ற உ3தியான பல�கைள 

ேம�ப1(�வத� \ல� பல�களC� வ�வரBக= உ=ளன. 

 

அ(தியாய� 9: �23;mழ) ெசலQ பல� ப%�பா<Q. இ+த அ(தியாய� தி	ட(தி� �23;mழ) 

ெசலQ� ப%�பா<ைவ உ=ளடகிய வ�வரBக= உ=ளன. 

 

அ(தியாய� 10: �23;mழ) ேமலா4ைம தி	ட�. இ+த அ(தியாய� �23;mழ) 

ேமலா4ைம( தி	ட(ைத (EMP) வ�5வாக /�ைவக ேவ41�, இதி) நி.வாக ம23� 

ெதாழி)n	ப அைம��, �23;mழ) ேமலா4ைம( தி	ட(ைத ��க ேம	57, �23;mழ) 

ேமலா4ைம( தி	ட(ைத ெசய)ப1(�வத2கான ெசலQ, க	1மான ம23� ெசய)பா	1 

க	ட(தி� ேபா� ம23� ெசலவ�) அத2கான ஏ2பா1க= ஆகியைவ அடB%�. தி	ட(தி� 

க	1மான� ம23� ெசய)பா	&� மதி�பw1க=. இ+த அ(தியாய� /�ெமாழிய�ப	ட ப��-

க4காண���( தி	ட� ம23� தண��� நடவ&ைககைள திற�பட ெசய)ப1(�வத2கான 

நி3வனBகJ% இைடய�லான வ�வரBக= உ=ளன. 

  

அ(தியாய� 11: ��க� ம23� /&Qக=. இ+த அ(தியாய� /P �23;mழ) தாக மதி�பw1 

அறிைகய�� ��க(ைத அதிகப	சமாக ப(� A-4 அளQ பகBகJ% ��கி வழB%கிற�. 

இ� தி	ட(ைத ெசய)ப1(�வத2கான ஒ	1ெமா(த நியாய(ைத வழBக ேவ41� ம23� 

பாதகமான வ�ைளQக= எtவா3 %ைறக�ப	ட வ�வரBக= உ=ளன. 

 

அ(தியாய� 12: ஆேலாசக.களC� ெவளC�பா1. இ+த அ(தியாய(தி) ஆேலாசக.களC� ெபய.க= 

ம23� அவ.களC� ��கமான வ�4ண�ப� ம23� வழBக�ப	ட ஆேலாசைனய�� த�ைம 

ஆகிய வ�வரBக= உ=ளன. 
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1.7 தி	ட /�ெமாழிபவ5� வ�வரBக= 

    தி	ட cj;;;;;Njrfh;                    : தி�. எ�.ராதாகி�hண� 

/�ெமாழிபவ5� நிைல  : தனCயா. ம23� தனCநப. 

/�ெமாழிபவ5� ெபய. & /கவ5 : S/o. /(�ேவ) 

         எ4. 4-32A, பரலி 
          ேகாண�ேப	ைட அ@ச), �ைலயz., 

         தி�மய� தா!கா 
        ��ேகா	ைட மாவ	ட�. 

1.8 தி	ட(தி� ��கமான வ�ளக� 

1.8.1 தி	ட(தி� த�ைம, அளQ & இட� 

�23;mழ) தாக மதி�பw1 அறிவ���, 2006 ம23� அத� அ1(த1(த தி�(தBகளC�ப& O.M 

vide No.F.No.L-11011/175/2018-IA-II(M) இ+திய அரசாBக(தி� �23;mழ), வன� ம23� 

காலநிைல மா2ற� அைம;சக� &ச�ப. 12, 2018 அ�3) தி	ட� வைக B1 கிள7ட. & 

அ	டவைணய�� கீ[ வ�கிற� 1(அ) உ��ப& 1 இ� கீ[ வ�கிற�. /�ெமாழிய�ப	ட 

/�ெமாழிQ தமி[நா	&� ��ேகா	ைட மாவ	ட� தி�மய� தா!காவ�) ெல�பள%& 

கிராம(தி) ஒ�க�ப	ட �ரBக %(தைக� ப%திய�) அைர இய+திரமயமாக�ப	ட திற+தெவளC 

/ைற \ல� கர1/ரடான க) �ரBக( தி	ட� ெதாட.பான�. இ� ெவ23 நில�பர��. 

/�ெமாழிய�ப	ட தி	ட(தி2கான ெமா(த �ரBக %(தைக 38,690m3 ெஹேட. ஆ%�, 

அவ2றி� அதிகப	ச உ2ப(தி திற� அதாவ� 16,206 m3 கர1/ரடான க) ஐ+� ஆ41கJ% 

ம	1ேம. 

 

 

 

 

பட� 1 1: தி	ட( தள(தி� இ��ப�ட வைரபட� 

 

 

 

 

 

 

பட� 1.1: தி	ட( தள(தி� இ��ப�ட வைரபட� 
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2 தி	ட வ�ளக� 

இ+த அ(தியாய� /�ெமாழிய�ப	ட தி	ட(தி� வ�5வான வ�ளக(ைத அளCகிற�, அதாவ� 

தி	ட(தி� வைக, தி	ட(தி� ேதைவ, தி	ட இட�, தளவைம��, �ரBக(தி� ேபா� தி	ட 

ெசய)பா1க=, தி	ட(தி� திற�, தி	ட ெசய)பா1, அதாவ� நில� கிைட%� த�ைம, 

பய�பா1க= (மி�சார� ம23� நR.. வழBக)) ம23� சாைலக=, ரய�)ேவ, வ R1க= ம23� 

ப�ற ேதைவக= ேபா�ற உ=க	டைம�� வசதிக=. /P �ரBக நடவ&ைககைள_� 

ேம2ெகா=வத2கான மதி�ப�ட�ப	ட ெசலQ தி	ட ெசயலாக அ	டவைண ேச.க�ப	1=ள�. 

 

2.1 ெபா� 

 /�ெமாழிய�ப	ட /�ெமாழிQ, தமி[நா1, ��ேகா	ைட மாவ	ட�, தி�மய� தா!காவ�), 

ெல�பள%& கிராம(தி), ஒ�க�ப	ட �ரBக %(தைக� ப%திய�), திற+தெவளC அைர 

இய+திரமயமாக�ப	ட /ைறய�) கர1/ரடான க) அக[Q( தி	ட� ெதாட.பான�. இ� ஒ� 

சமெவளC நில�பர��. 

 /�ெமாழிய�ப	ட /�ெமாழிQ, தமி[நா1, ��ேகா	ைட மாவ	ட�, தி�மய� தா!காவ�), 

ெல�பள%& கிராம(தி), ஒ�க�ப	ட �ரBக %(தைக� ப%திய�), திற+தெவளC இய+திர /ைற 

\ல� கர1/ரடான க) ம23� சரைள �ரBக( தி	ட� ெதாட.பான�. இ� ஒ� சமெவளC 

நில�பர��. 2022 /த) 2027 வைர �வ�ய�ய) ம23� �ரBக( �ைற, ��ேகா	ைட மாவ	ட�, 

S.F.எ4.425/29 இ) 0.82.0 ெஹேட. நில�பர�ப�) தைர ம	ட(திலி�+� 13 ம?	ட. ஆழ(தி) 

�ரBக� ேதா41வத2% /�ெமாழிய�ப	ட �ரBக( தி	ட(ைத 2022 /த) 2027 வைர 

ெப23=ேளா�. 38,690 m3 கர1/ரடான க) ம23� 16,206 m3 சரைள. 

 

தி	ட(தி� வைக: 

�23;mழ) தாக மதி�பw1அறிவ���, 2006 ம23� அத� அ1(த1(த தி�(தBகளC�ப& (O.M 

vide No.F.No.L-11011/175/2018-IA-II(M) இ+திய அரசாBக(தி� �23;mழ), வன� ம23� 

காலநிைல மா2ற� அைம;சக� &ச�ப. 12, 2018 அ�3) தி	ட� B1 கிள7ட. & அ	டவைணய�� 

கீ[ வ�கிற� 1(அ) உ��ப&ய�� கீ[ 1 வ�கிற�. தமி[நா1 மாநில �23;mழ) தாக 
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மதி�பw	1 ஆைணய(தா) மாநில அளவ�) மதி�ப�ட�பட ேவ4&ய தி	ட�. �23;mழ) அfமதி 

ஆ<வான�, அ&�பைட ம23� தாக மதி�பw	1 ஆ<வ�� அ&�பைடய�) வைரQ �23;mழ) 

தாக மதி�பw1அறிவ��� அறிைகைய( தயா5�பைத உ=ளட%�. ேம!�, மதி�பw	&2% /�, 

�23;mழ) தாக மதி�பw1அறிவ��� அறிவ��� 2006� 7(III)� கீ[, தி	டமான� ெபா� 

ஆேலாசைனைய உ=ளடகிய� ம23� இ� ��ேகா	ைட மாவ	ட(தி) தமி[நா1 மாநில 

நி�ண. மதி�பw	1 %P கீ[ நட(த�ப1�. அத� நடவ&ைகக= இ3தி �23;mழ) தாக 

மதி�பw1அறிவ��� அறிைகய�) இைணக�ப1�. 

 

தி	ட தள(தி) இ�+� 500ம? �2றளவ�) உ=ள �ரBகBக= கீேழ ப	&யலிட�ப	1=ளன. 

 

அ	டவைண 2.1 - 500ம? ேர&ய7 கிள7ட. �ரBக� 

1) த2ேபா�=ள ம2ற %வா5க=: 

வ. 
எ4 

%(தைகதார. / அfமதி 
ைவ(தி��பவ5� 

ெபய. 
கிராம� & தா!கா r.vz;r.vz;r.vz;r.vz; 

அளQ 
ெஹேட5) 

 

1. 
தி�.எ7.ரவ� 

ெல�பள%& 

கிராம�&தி�மய� 

தா!கா 
425/28 1.71.0 

2 

தி�.ஏ.எ�.ேசவ�ய. 
ெல�பள%& 

கிராம�&தி�மய� 

தா!கா 

454 

(part) 

and 

455/2 

(part) 

2.00.0 

3 
தி�.அ�பா7, S/o 

சாஹு) ஹம?( 

ெல�பள%& 

கிராம�&தி�மய� 

தா!கா 

421 

(part) 
1.21.5 
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2) /�ெமாழிய�ப	ட ப%தி 

 

வ. 
எ4 

%(தைகதார. / அfமதி 
ைவ(தி��பவ5� ெபய. 

கிராம� & 

தா!கா 
r.vz;r.vz;r.vz;r.vz; 

அளQ 
ெஹேட5) 

 

1. 

தி�.எ�.ராதாகி�hண� 

S/O /(�ேவ) 

ெல�பள%& கிராம� 

& தி�மய� தா!கா 429/29 0.82.0 

2. 

தி�.எ7.ரவ� 
ெல�பள%& கிராம� 

& தி�மய� தா!கா 

425/6, 

425/7 & 

425/8 

1.53.5 

 

3) %(தைக காலாவதியான� 

வ. 
எ4 

%(தைகதார. / 

அfமதி 
ைவ(தி��பவ5� 

ெபய. 

கிராம� & 

தா!கா 
r.vz;r.vz;r.vz;r.vz; 

அளQ 
ெஹேட5) 

 

%(தைக 

கால� 

1. 
ேக.���ல	�மி 
W/O கி�hண� 

 

ெல�பள%& 

கிராம� & 

தி�மய� 

தா!கா 

425/11 1.81.5 

17.06.2009 

to 

16.06.2014 

2 
எ�.ஏ./�க�ப� 

S/o M.R.மாண�க� 

 

ெல�பள%& 

கிராம� & 

தி�மய� 

தா!கா 

425/1 

(part) 
1.00.0 

10.12.2010 

to 

09.12.2015 

3. ஏ.எ�.ேசவ�ய. 

 

ெல�பள%& 

கிராம� & 

தி�மய� 

தா!கா 

425/28 

(part) 
1.00.0 

17.06.2012 

to 

16.06.2017 

த2ேபா�=ள / %(தைக காலாவதியான / /�ெமாழிய�ப	ட %வா5களC� ெமா(த அளQ 7.28.0 ெஹேட. 

 

2.1.1 தி	ட(தி2கான ேதைவ: 

இ+த தி	ட� உ=நா	1 ம23� உ=க	டைம�� ச+ைதய�) %றி�ப�ட(தக பBைக வகிகிற�. 

இ+திய அரசாBக(தா) எதி.பா.க�ப1� ஒ� ெப5ய உ=க	டைம�ைப அைடய, %றி�பாக சாைல 

ம23� வ R	1( �ைறய�), அ&�பைட க	1மான� ெபா�	க= ேதைவ, சாதாரண க) ம23� 

சரைள ம4  /த�ைமயான க	&ட� ெபா�ளாக அைமகிற�. 
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சாதாரண க) மிகQ� மதி��மிக இய2ைக க	1மான ெபா�	களC) ஒ�றா%�. ெமா(தமாக 

சாைலக= ம23� நைடபாைதக= அைமக பய�ப1(த�ப1கிற�. அத� வலிைமயான 

இய2ப�ய) ப4�கJகாக�  க) பய�ப1(த�ப1கிற� . கா�கி`	 பய�பா	&2காக 

அைரகப	1, ப)ேவ3 அளQகளC) ப�5கப	1, சாைல பண�களC) தாா் உட� ேசா்(� தாா் 

கலைவ தயாாி��%�  அ)ல� க	1மான பண�களC) தனC(�� பய�ப1(த�ப1கிற�. 

 

ெப��பா!� சாைலக=, கா�கி`	 ம23� க	&ட தயா5��களC) பய�ப1(த�ப1கிற�. %வா5 

உ2ப(திய�) 98% ெமா(தBக=, சாைல க	1மான�, பராம5�� ம23� பP�பா.�பதி) 

பய�ப1(த�ப1கி�றன. இதி) ெப��ப%தி சாைல பண�களC) தாா் உட� ேசா்(� தாா் கலைவ 

தயாாி��%� ம?த/=ளைவ சாைலகJ% உ3தியான தள(ைத வழBகQ�  

பய�ப1(த�ப1கிற�. 

 

சி3ெதாழி)கJ%� ெபய. ெப2ற நகரமான ��ேகா	ைட, தி	ட� ப%தி% அ�கி) உ=ள ம4 

வளமானதாக இ)லாததா), வ�வசாய� பண�கைள ேம2ெகா=வத2%( த%திய2ற�. தி	ட� 

ப%தி% அ�கி!=ள நில�பர�� வற4ட நிலBக= பய�. வள.;சி ம23� தாவரBகளC� 

வள.;சி% %ைறவான வா<�ைப கா	1கி�றன. ��ேகா	ைட மாவ	ட(தி) காண�ப1� 

ெபா�ளாதார /கிய(�வ� வா<+த பாைறக= ம23� கனCமBக= ம)&கல. கிராைன	, 

கர1/ரடான க), சிவ�� ம4, சரைள, சQ1, %வா.	7 ம23� ஃெப)	7பா. ஆகியவ2றி� 

தடயBகைள ெகா4ட KழாBக2க=. வள.;சி நடவ&ைகக= ம23� சி3 கனCமBகJகான 

ச+ைத ேதைவ ஆகியவ2றி� வ�ைளவாக, சி3 கனCம �ரBக� இ�றியைமயாத�. அேதா1, 

தி	ட� ப%திய�) கர1/ரடான க2களC� �வ�ய�ய) இ���க= ஏராளமாக உ=ளன, இ� 

அ�கி!=ள இடBகளC) ேம2ெகா=ள�ப	ட �ரBக நடவ&ைககளCலி�+� ெதளCவாகிற�. 
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2.2 தி	ட(தி� ��கமான வ�ளக� 

அ	டவைண 2 2 தி	ட(தி� /கிய அ�சBக= 

 
வ. எ4 

 

வ�ளக� வ�வரBக= 

1 தி	ட(தி� ெபய. 
கர1/ரடான க) ம23� சரைள %வா5-0.82.0 ெஹேட. 

2 ஆதரவாள. 
தி� எ�.ராதாகி�hண� 

3 �ரBக %(தைக ப%திய�� 

அளQ 

0.82.0 Ha 

4 இட� S.F.No.425/29 

5 அ	சேரைக 
 

10°16'45.07"N to 10°16'49.40"N 

6 தR.கேரைக 78°43'26.26"E  to 78°43'29.34"E 

7 நில�பர�� ெவ23 நில�பர�� 

8 சராச5 கட) ம	ட(தி2% 

ேம) தள� உயர� 

சராச5 கட) ம	ட(திலி�+� ≃107 m உயர� 

9 ேடாேபா தா= எ4. 58-J/15 

10 �ரBகBகளC� கனCமBக= ரஃ� 7ேடா� 

11 /�ெமாழிய�ப	ட� 

�ரBக உ2ப(தி 
ரஃ� 7ேடா�-38,690 ம?3  

சரைள - 16,206 ம?3 

12 �ரBக(தி� இ3தி ஆழ� தைர ம	ட(தி2% கீேழ 13m  

13 �ரBக /ைற ஓப� கா7	, அைர இய+திரமயமாக�ப	ட �ரBக� 

14 த4ணR. ேதைவ 2.0 KLD 

15 நR. ஆதார� ேடBக. \ல� த4ணR. வ�னCேயாக� ெச<ய�ப1� 

16 மனCத சதி 18 Nos. 
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17 �ரBக %(தைக 

 

�)லியமான ப%தி ெதாட.� க&த� R.c.No.85/2021 (G&M) 

dated 30.05.2022 ��ேகா	ைட �ைண இய%ந., 

�வ�ய�ய) ம23� �ரBக�, �ைறயா) ெவளCய�ட�ப	ட�.  

18 �ரBக( தி	ட� ஒ��த) R.c.No.85/2021 (G&M) dated 03.06.2022 �ரBக( 

தி	ட(தி2%, �வ�ய�ய) ம23� �ரBக( �ைற �ைண 

இய%ந., ��ேகா	ைட வழBக�ப	ட� 
19 உ2ப(தி வ�வரBக= 

 
�வ�ய�ய) இ���: 5,31,960 m3 கர1/ரடான க) & 24,552 

m3 சரைள 

/�ெமாழிய�ப	ட ஆ41 வா5யாக ம?	கK&ய 

இ���க=: 38,690 m3 கர1/ரடான க) ம23� 16,206 m3 

சரைள 

20 எ)ைல ேவலி 
அ�கி) உ=ள ப	டா நிலBகJ% எ)ைல /Pவ��. 

7.5 ம? தைட ேவலி ம23� அர�% 10 ம? Vர� பா�கா�� 
ேவலி அைமக�ப1�. 

21 அதிக �ைமகைள 

அக23த) 

 

கிராவ) வ&வ�) அதிக �ைம 16,206m³ ஆ%�, இ� 

தா[வான ப%திகைள நிர��வத2%� 

சம�ப1(�வத2%� சாைல( தி	டBக= ம23� 

மாவ	ட� ம23� அைத; �2றி_=ள ப�ற 

உ=க	டைம�� ேம�பா	1� பண�கJ%� 

பய�ப1(த�ப1கிற�. 
22 நில(த& நR. 

 

%வா5 ெசய)பா1 தைர ம	ட(திலி�+� 13 ம? ஆழ� 

வைர ப5+�ைரக�ப1கிற�. அ�கி!=ள திற+தெவளC 

கிண3க= ம23� ஆ[�ைள கிண3களC) இ�+� 

பா.க�ப1� நR.ம	ட� தைர ம	ட(திலி�+� 75 

ம?	ட�%� %ைறவாக உ=ள�. எனேவ %(தைக 

கால� /Pவ�� %வா5 நட(�வதா) நில(த& நR. எ+த 

வைகய�!� பாதிக�படா�. 

23 தி	ட( தள(திலி�+� 

300ம? �2றளவ�) உ=ள 

%&ய����க= 

தி	ட� ப%திய�லி�+� 300ம? �2றளவ�) %&ய����க= 

இ)ைல. 
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24 %&நR. 

 
இ�ப%திய�) இ�+� 375ம? வடேம2கி) உ=ள 

ல	�மி�ர� கிராம(தி) இ�+� ேடBக. \ல� த4ணR. 

வ�நிேயாக� ெச<ய�ப1�. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 பட� 2 1: தி	ட( தள(தி� இ��ப�ட வைரபட� 
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 பட� 2 2: K%= எ.( பட� ம23� தி	ட( தள(தி� ஒ�Bகிைண��க= 

 

2.1.2 சாைல வசதி: 

தள� ப��வ�மா3 சாைலவழிகJட� இைணக�ப	1=ள�. 

தி�மய�-ெபா�னமராவதி சாைல- 

NH 36 (மானாம�ைர-த@சாT.) - 3.6 கிம?, கிழ% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 பட� 2 3: தள இைண�� 
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2.3 இ��ப�ட வ�வரBக=: 

அ	டவைண 2 3: இ��ப�ட வ�வரBக= 

 

  S. No. Particulars Details 

1. அ	சேரைக 
 

10°16'45.07"N to 10°16'49.40"N 

2. தR.கேரைக 78°43'26.26"E  to 78°43'29.34"E 

3. 
சராச5 கட) ம	ட(தி2% 

ேம) தள� உயர� 

 

107 m  

4. நில�பர��  

 ெவ23 நில�பர�� 

5. தள(தி� நில பய�பா1  ெசா+த ப	டா நில� 

6. %(தைக ப%திய�� பர�பளQ 

 
0.82.0 Ha 

 

 

 பட� 2 4: தி	ட தள(தி� ேடாேபா வைரபட� 
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 பட� 2 5: 15கிம? �2றளவ�) �23;mழ) உண.திற� 
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2.1.3 தள �ைக�படBக= 

   தி	ட தள(தி� தள �ைக�படBக= ப��வ�மா3 

 

 
 பட� 2 6: தள �ைக�படBகள 

2.3.2 �ரBக %(தைக ப%திய�� நில பய�பா1. 

�ரBக %(தைக ப%தி ெவ23 நில�பர��. �ரBக %(தைக ப%திய�� நில பய�பா	1 /ைற 

ப��வ�மா3. 

அ	டவைண 2 4: நில பய�பா	1 /ைற 

வ. 
எ4 

நில பய�பா	1 

த2ேபாைதய 
ப%தி 
(Ha)  

%வா5 கால(தி) 
பய�பா	&) உ=ள 

ப%தி 
(Ha) 

1 %வா5% உ	ப	ட ப%தி 
 

Nil 0.53.4 

2 உ=க	டைம�� 

 

Nil 0.01.0 
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3 சாைலக= 

 

Nil 0.01.0 

4 கி`� ெப)	 & ட�� 

 

Nil  0.15.0 

5 பய�ப1(த�படாத ப%தி 
 

0.82.0 0.11.6 

 ெமா(த� 0.82.0 0.82.0 

 

2.1.5. மனCத %&ேய2ற� 

300 ம?	ட. �2றளவ�) %&ய����க= இ)ைல. %வா5ய�லி�+� 5 கிம? �2றளவ�) உ=ள கிராமBக=  

அ	டவைண 2.5. வா[வ�ட� 

 

வ. 
எ
4 

திைச 
கிராம� 

 
Vர�  (கிம?) மக=ெதாைக 

1 
வட%-கிழ% எ�பன%	& 

2.8Km 218 

2 
வடேம2% ல	�மி�ர� 

375m 452 

3 
ெத2% - ேம2% ெப�+�ைற 

2.6 Km 224 

4 
ெத2% - கிழ% அலமன7த� 

1.0 Km 127 

 

2.4 %(தைக ப%தி 

0.82.0 ெஹேட. ெகா4ட �திய கர1/ரடான க) ம23� சரைள %வா5 �ரBக� ஒ� ெசா+த 

ப	டா நிலமா%�. %(தைக ப%தி ��ேகா	ைட மாவ	ட�, தி�மய� தா!கா, ெல�பள%& 

கிராம(தி� எ7.எ�.எ4.425/29 இ) உ=ள�. %(தைக ப%தி%= கா��கா1 அ)ல� 

பா�காக�ப	ட வன நில� இ)ைல. %(தைக� ப%திய�லி�+� 300ம? �2றளQ%= மனCத 

%&ய���� எ�Q� இ)ைல. 

 

2.5 �வ�ய�ய) 

�வ�ய�ய) `தியாக /P ஆ<Q� ப%திைய_� க&னமான பாைறக= ம23� வ4ட) பாைற� 

ப%திகளாக� ப�5கலா�. க&னமான பாைறக= ேம2%� பக(தி) காண�ப1கி�றன ம23� 

கிழ% திைசைய ேநாகி வ4ட) உ�வாகிற�. ஆ<Q� ப%திய�) �மா. 45 சதவ Rத� ஆ.கிய� 
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_க(தி� க&னமான பா5ய உ�வாக(தி� கீ[ உ=ள�, ம?த/=ள 55 சதவ Rத� ேக��5யf% 

/+ைதய கால(திலி�+� %வா	ட.ன5 கால� வைரய�லான வ4ட) உ�வாக(ைத 

ெகா41=ள�. 

 

பட� 2 7: �வ�ய�ய) 
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பட� 2.8 லி(தாலஜி 

2.6 இ���களC� தர�: 

�ரBக %(தைக ப%தி 0.82.0 ெஹேட., 5,31,960 m3 ரஃ� 7ேடா� 24,552 m3 சரைள உ2ப(தி திற� 

ெகா4ட�. உ=நா	1 ம23� உ=க	டைம�� ச+ைதய�) %றி�ப�ட(தக பB% காரணமாக, 

அதfட� ெதாட.�ைடய சி3 கனCமBகJட� க) ம23� சரைளகைள �ரBகமா%வ� 

ெபா�ளாதார `தியாக சா(தியமான�. 

அ	டவைண 2 6: �ரBக(தி� வ�வரBக= 
வ. 
எ4 

. 

வ�வரBக= 

 

வ�வரBக= 

 

1 �ரBக /ைற திற+தெவளC, அைர இய+திரமயமாக�ப	ட� 

2 
�வ�ய�ய) இ���க= 

 கர1/ரடான க) 5,31,960 m3, சரைள 24,552 m3  
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3 ம?	கK&ய இ���க= கர1/ரடான க) - 38,690 m3 ம23� 16,206 m3 

4 
/�ெமாழிய�ப	ட 

உ2ப(தி கர1/ரடான க) - 38,690 m3 ம23� 16,206 m3 

5 
�ரBக தள(தி� உயர� 

 
சராச5 கட) ம	ட(திலி�+� 107 ம? 

 

2.6.1 இ���களC� மதி�பw1 

/ைறயான �வ�ய�ய) வைரபட� ம23� கள(திf= கர1/ரடான க)ைல (சா.ேனாைக	) 

வைரய3�பத2கான நைட/ைற /ைற ெச<ய�ப	ட� ம23� இய2ப�ய) பளபள��, இய2ப�ய) 

ப4�க=, ெபாறிய�ய) ப4�க=, வண�க அ�சBக= ேபா�றவ2ைற கவனமாக மதி�பw1 ெச<த�. 

நிலவ�ய), �வ�ய�ய) தி	ட� ம23� ப�5Qக= வண�க ச+ைத�ப1(தK&யைவகைள 

வைரய3கி�றன. கர1/ரடான க) (சா.ேனாைக	) ைவ��(ெதாைக 1:1000 அளவ�) 

தயா5க�ப	ட� ம23� மதி�ப�ட�ப	ட நிலவ�ய) இ��� 5,31,960 m3 கர1/ரடான க) 24,552 m3 

சரைள. 

2.6.2 �வ�ய�ய) இ���க= 

கர1/ரடான க) ம23� சரைள ம4: 

�வ�ய�ய) வளBக= தைர ம	ட(தி2% கீேழ 13.0 ம? (அதிகப	ச�) ஆழ� வைர 5,31,960 m3 

கர1/ரடான க) 24,552 m3 சரைள என மதி�ப�ட�ப	1=ள� 

 

அ	டவைண 2 7: �வ�ய�ய) இ���க= 

 
�வ�ய�ய) இ���க= 

ப�5Q 
நRள � 

(m) 
அகல� (m) 

ஆழ� 
(m) 

ப�ம 

அளQ m3 

சரைளய�� 
�வ�ய�ய) வளBக= 

m³ 

கர1/ரடான 
க)லி� �வ�ய�ய) 
வளBக= m³ 

XY-AB 93 88 3 24552 24552   

93 88 65 531960   531960 

ெமா(த� 24552 531960 
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2.6.3 �ர4டK&ய இ���க= 

5,31,960 ம? 3 ரஃ� 7ேடா� 24,552 ம?3 சரைள, அfமதிக�ப	ட ஆழ� வைர 100% ம?	ெட1%� 

வ�கித(தி), �ரBக ைகய���� ம23� ம?	கK&ய இ���க=. ெமா(த ஆழ� - 

13.0ம?(அதிகப	ச�) (3.0ம? சரைள ம23� 10ம? கர1/ரடான க)). 

அ	டவைண 2 8: �ர4டK&ய இ���க= 
�ர4டK&ய இ���க= 

ப�5Q 

 

ெப@; 

 

நRள � 

(m) 
அகல� (m) ஆழ� (m) 

ப�ம 

அளQ 

 m3 

சரைளய�� 
�வ�ய�ய) 
வளBக= m³ 

கர1/ரடான 
க)லி� 
�வ�ய�ய) 
வளBக= m³ 

XY-AB 107-104 73 74 3 16206 16206   

104-99 67 67 5 22445   22445 

99-94 57 57 5 16245   16245 

ெமா(த� 16206 38690 

 

2.6.4 ஆ41 வா5யான உ2ப(தி( தி	ட� 

கர1/ரடான க)லி� உ(ேதச வ�கித� �மா. 5,31,960 m3 ரஃ� 7ேடா� 24,552 m3 சரைள ஐ+� 

ஆ41கJ%. ெமா(த ஆழ�-13.0ம?(அதிகப	ச�) (3.0ம? சரைள ம23� 10ம? கர1/ரடான க)). 

அ	டவைண 2 9: ஆ41 வா5யான உ2ப(தி( தி	ட� 

ஆ41 வா5யான வள.;சி ம23� உ2ப(தி இ��� 

ஆ41 ப�5Q 
ெப@; 

 

நRள� 

(m) 

அகல� 

(m) 

ஆழ� 

(m) 

ப�ம 

அளQ 

in m3 

சரைளய�� 
�வ�ய�ய) 
வளBக= m³ 

கர1/ரடான 
க)லி� 
�வ�ய�ய) 
வளBக= m³ 

I XY-AB 107-104 73 37 3 8103 8103   

104-99 67 25 5 8375   8375 

ெமா(த� 8103 8375 

II XY-AB 107-104 73 37 3 8103 8103   
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 பட� 2 9ஆ41 வா5யான உ2ப(தி( தி	ட� 

104-99 67 25 5 8375   8375 

ெமா(த� 8103 8375 

III XY-AB 104-99 67 17 5 5695   5695 

99-94 57 8 5 2280   2280 

TOTAL   7975 

IV XY-AB 99-94 57 24 5 6840   6840 

ெமா(த�   6840 

V XY-AB 99-94 57 25 5 7125   7125 

ெமா(த�   7125 

ஆக ெமா(த� 16206 38690 
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2.7 �ரBக வைக 

/�ெமாழிய�ப	ட தி	டமான� ஒ� திற+த வா.�� அைர இய+திரமயமாக�ப	ட �ரBகமா%�, 

ேம) ம4 ம23� சரைள% ஒ� 5.0 ம? ெப@; ம23� அத�ப�� 5.0ம? ெசB%(� ெப@; 

அகல� ெப@; உயர(தி2% %ைறயா�. இ��ப�f�, கர1/ரடான க) %வா5ைய� ெபா3(த 

வைரய�), ேமேல உ=ள வ�தி/ைறக= 106(2) (b) இ� வ�திகைள கைட�ப�&�ப�, �ரBக� 

ப�ர;சைனகJட� இைண+த ப)ேவ3 உ=ளா.+த ெப	ேரா மரபs காரண�களா) அ5தாகேவ 

சா(தியமா%�. எனேவ, �ரBக; ச	ட�- 1952 இ� கீ[, MMR-1961 இ� வ�தி/ைற 106(2) (b) 

உட� ேதைவயான ஏ2பா1க= கிைடக, �ரBக� பா�கா�� இய%ந5டமி�+� ேம2க4ட 

ஒPB%/ைற வ�திகளC) தள.Q ெபற /�ெமாழிய�ப	ட�. 

 

2.7.1 ேவைல ெச<_� /ைற: 

கர1/ரடான க) 5 ம? ெப@; உயர� ம23� அகல(தி) வழகமான திற+த வா.�� அைர 

இய+திரமயமாக�ப	ட /ைறய�) %வா5 ெச<ய /�ெமாழிய�ப	ட�. %வா5 ெசய)பா	&) 

ஆழம2ற பலா �(திய) �ைளய�1த), 7ல5 ெவ&(த), கர1/ரடான க)ைல ஏ23த) 

ம23� அ�கி!=ள கிரஷ. அல%க=/சாைல அைம%� பண�கJ% ெகா41 ெச)வ� 

ஆகியைவ அடB%�. இ+த %வா5ய�) கர1/ரடான க) உ2ப(தியான� ப��வ�� /ைறைய 

உ=ளடகிய�, இ� ம2ற /கிய கனCம �ரBக(தி2% மாறாக கர1/ரடான க) %வா5% 

ெபா�வான�. 

 

ஜாஹா�ம. �ைளய�ட) \ல� ெப2ேறா. பாைறகளC) இ�+� கண�சமான அளQ பாைறகைள 

ப�5(த) ம23� ைக/ைறயாக ப�ேர ெச<�, கர1/ரடான க)ைல ப�	 ெஹ	&லி�+� 

ேதைவ�ப1� ந�%� அல%க=/சிவ�) ேவைலக= ேதைவ�ப1� ப�5QகJ% ஏ23த). 

 

2.7.2 அதிக �ைம 

கிராவ) வ&வ�) அதிக �ைம 16,206m³ ஆ%�, இ� தா[வான ப%திகைள நிர��வத2%� 

சம�ப1(�வத2%� சாைல( தி	டBக= ம23� மாவ	ட� ம23� அைத; �2றி_=ள ப�ற 

உ=க	டைம�� ேம�பா	1� பண�கJ%� பய�ப1(த�ப1கிற�. 
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2.7.3 பய�ப1(த�ப1� இய+திரBக=  

/P( தி	ட(தி2காகQ� %வா5 இயக /�ெமாழிய�ப	ட இய+திரBகளC� வைக கீேழ 

ப	&யலிட�ப	1=ள�. 

 

அ	டவைண 2 10: பய�ப1(த�ப1� இய+திரBகளC� ப	&ய) 

 

�ரBக நடவ&ைககாக 

 

 

1.2 cbm வாளC திற� ெகா4ட அக[Q 
ஜா ேஹம. (25.5 மிம? டயா) 

&ராட. ெபா�(த�ப	ட அ/கி 

ஏ23த) உபகரணBக= 1.2cbm வாளC திற� ெகா4ட அக[Q 

ேபா%வர(� 

 
10 M.T திற� ெகா4ட &�ப. 2 எ4க= (%வா5ய�) இ�+� 

ேதைவ�ப1பவ.க= ம23� உ=q. கிரஷ.க= வைர)  

 

2.7.4 ெவ&(த): 

2.7.4.1 ெவ&(த) /ைற: 

%வா5 ெசய)பா1 அைர இய+திரமயமாக�ப	ட திற+தெவளC /ைற_ட� இைண+�, ஜா 

ேஹம. �ைளய�1த) ம23� ெவ&(� சித3� வ�ைளைவ� பய�ப1(தி, கர1/ரடான க)ைல 

தள.(�வத2காக �ரBக(தி� வழகமான /ைற_ட� இைண+� ேம2ெகா=ள�ப1�. 

 

2.7.4.2 �ைளய�1த) & ெவ&(த): 

�ைளய�1த) ம23� ெவ&(த) அளQ�க= ப��வ�மா3 

அ	டவைண 2 11: �ைளய�1த) ம23� ெவ&%� அளQ�க= 

 
அளQ�க= வ�வரBக= 

ஒtெவா� �ைளய�� ஆழ� 1.0m to 1.5m 

�ைள வ�	ட� 32-36mm 

�ைளகJ% இைடய�) 
இைடெவளC 

60 cms 

�ைளய�� வ&வ� Zigzag 
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சா.a /�ைள D.Cord with water or 70 gms of 

gun powder or Gelatine. 

�ைளகளC� சா<Q 70° from horizontal 

தாமத ெட	டேன	ட.களC� 
பய�பா1 

25 milli seconds delays 

ெவ&%� உ�கி “Detonating” Cord 

 

2.7.4.3 பய�ப1(த�ப1� ெவ&ெபா�	களC� வைகக=: 

7ல5 வ%�� 3 ெவ&ெபா�	க=, ைந	ேரா கலைவ வைககைள உைட�பத2%�, கர1/ரடான 

க)ைல அக23வத2%� ெவ2றி ெப3வத2%� பய�ப1(த ப5+�ைரக�ப1கிற�. ஆழமான 

�ைளய�ட) அ)ல� /த�ைம ெவ&�� எ�Q� /�ெமாழிய�படவ�)ைல. வ%�� 3 இ� 

ெட	டேன	ட.க= ம23� வ%�� 6 இ� பா�கா�� உ�கி பய�ப1(த�ப1கிற�. 

2.7.4.4 ெவ&�� காரணமாக நில அதி.ைவ %ைற�பத2கான நடவ&ைகக=: 

%வா5யான� அ�கி!=ள கிராமBகளC) இ�+� 1 கிம? ெதாைலவ�) உ=ள�. நில அதி.Q ம23� 

பாைறக= பற�பைத %ைறக க	1�ப1(த�ப	ட ெவ&%41 நடவ&ைகக= ப��ப2ற�ப1�. 

ஆழம2ற ஆழ(தி) ஜாஹா�ம. �ைளய�1த) ம23� ெவ&(த) ஆகியைவ %ைற+தப	ச 

ெவ&ம�+�கைள� பய�ப1(தி ேம2ெகா=ள /�ெமாழிய�ப	ட�, /கியமாக ேதாராயமான 

க)ைல எளCதி) ேதா41வத2%�, பாைறகளC� பற�ைப க	1�ப1(�வத2%� உைட+�வ�1�. 

அ	டவைண 2 12: ெவ&�� வ�வரBக= 
அளQ�க= வ�வரBக= 

�ைளகளC� வ�	ட� 
32-36mm  

இைடெவளC 
1.2 m 

ஆழ� 
1 to 1.5 m 

சா.a /�ைள 
D.Cord with water or 70 gms of gun  

powder or Gelatine 

�ைளய�� வ&வ� 
Zig Zag 

�ைளய�� சா<Q 
800 from the horizontal 
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2.7.4.5 ெவ&%� ேபா� எ1க�ப	ட ேசமி�� ம23� பா�கா�� நடவ&ைகக=: 

 
தி	ட ஆதரவாள. “தி�. எ�.ராதாகி�hண� ” சிறிய அளவ�லான ெவ&%41கைள ேம2ெகா=ள 

அBகீக5க�ப	ட ெவ&ெபா�= ஏெஜ�சிைய ஈ1ப1(�வா. ேம!� அ� அfமதி �ரBக 

ேமலாளரா) ேம2பா.ைவய�ட�ப1�. ெவ&ெபா�= சா�றிதழி� நக) இைண�� 8 ஆக 

இைணக�ப	1=ள�. 

2.8 மனCத சதி ேதைவக= 

�ரBக( தி	ட(தி) தி	டமிட�ப	1=ள உ2ப(தி அ	டவைண ம23� இய+திர வலிைமைய� 

Z.(தி ெச<வத2%�, �ரBக பா�கா�� வ�தி/ைறகளC� ச	ட�Z.வ வ�திகJ% 

இணB%வத2%� மனCதவள( ேதைவ ப��வ�மா3. 

 

1. ேமலா4ைம 
ம23� 
ேம2பா.ைவயாள. 

 

�ரBக ேமலாள./ �ைண 
ேமலாள. 

2 No. 

ேம2பா.ைவயாள. 1 No. 

ப�ளா7ட. 1 No. 

2. திறைமயானவ. ஆபேர	ட.க= & அக[Q 2 Nos 

3. gFjp jpwikahhsh; இயகி 2 Nos 

4. திறைமய2றவ. ெதாழிலாள.க=, ���ரQ 
பண�யாள.க= & 
வா	;ேம� 

10Nos 

 ெமா(த� 18 Nos 

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

2.8.1 த4ணR. ேதைவ 

�ரBக( தி	ட(தி2கான ெமா(த நR. ேதைவ 2.0 KLD ஆ%�. வ R	1( த4ணR. அ�கி!=ள 

ெல�பள%& கிராம(திலி�+�� ம2ற நR. அ�கி!=ள சாைல ேடBக. ச�ைளய�லி�+�� 

ெபற�ப1�. 
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அ	டவைண 2 14: த4ணR. ேதைவ 

 

2.9 தி	ட அமலாக அ	டவைண 

தி� எ�.ராதாகி�hண� (0.82.0 ெஹேட.) �ரBக %(தைக% /�ெமாழிய�ப	ட அமலாக 

அ	டவைண ப��வ�மா3. 

 

அ	டவைண 2-15: �ரBக அ	டவைண 

�ரBக அ	டவைண 

ெசய)பா1 

ஜூ

� 

-23 

ஜூ

� 

-24 

ஜூ

� 

-25 

ஜூ

� 

-26 

ஜூ

� 

-27 

தள அfமதி      
அக[Q - ேம) ம4 

அக23த)/அதிக;�ைம 

     
I ஆ41 உ2ப(தி – ரஃ� 7ேடா� 8375 

Cum, சரைள 8103 Cum  

     
II ஆ41 உ2ப(தி – ரஃ� 7ேடா� - 8375 

Cum , சரைள - 8103 Cum 

     

ேநாக� அளQ ஆதாரBக= 

%&நR. 

1.0 KLD 

தி	ட இட(திலி�+� வடேம2ேக �மா. 375 ம? 

ெதாைலவ�) உ=ள ல	�மி�ர� கிராம(தி)

ேபேகa %&நR. வ�2பைனயாள.க= ெபற�ப1�. 

gRik tisak; 

 0.5KLD 
சாைல ேடBக.க= \ல� ச�ைள நடவ&ைகக= 
Nkw;nfhs;sg;gLk; 

 
Vசி அட%/ைற 

0.5 KLD 
சாைல ேடBக.க= \ல� ச�ைள நடவ&ைகக= 
Nkw;nfhs;sg;gLk; 

 
ெமா(த� 2.0 KLD  
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III ஆ41 உ2ப(தி – ரஃ� 7ேடா� - 7975 

Cum 

     
IV ஆ41 உ2ப(தி - ரஃ� 7ேடா� - 6840 

Cum 

     
V ஆ41 உ2ப(தி – ரஃ� 7ேடா�  - 7125 

Cum  

     
 

2.10 திடகழிQ ேமலா4ைம 

                           அ	டவைண 2.15. திடகழிQ ேமலா4ைம 

 

t.vz;t.vz;t.vz;t.vz; tiftiftiftif msTmsTmsTmsT அக23� /ைற 

 

 

 

 

1 க5ம 3.24 kg/day நகரா	சி ெதா	& (உணQ கழிQக= உ	பட) 

2 க5மம2ற 

 

4.86 kg/day TNPCB அBகீக5க�ப	ட ம3�ழ2சியாள.க= 

 
Asper CPCB வழிகா	1த)க= :MSWpercapita/day=0.45 kg/day 

2.11 �ரBக வ&கா) 

       %வா5 ெசய)பா1 தைர ம	ட(திலி�+� 13ம? ஆழ� வைர உ(ேதசிக�ப	1=ள�. இ+த 

ப%திய�� அ�கி) உ=ள ஆ[�ைள கிண3க= ம23� ஆ[�ைள கிண3களC) இ�+� பா.%� 

ேபா�, தைர ம	ட(தி) இ�+� 55 ம?	ட�% கீேழ நR.ம	ட� உ=ள�. எனேவ %(தைக கால� 

/Pவ�� %வா5 நட(�வதா) நில(த& நR. எ+த வைகய�!� பாதிக�படா�. 

 

2.12 சதி ேதைவ 

இ+த கர1/ரடான க) %வா5 தி	ட(தி2% ெப5ய த4ணR. ம23� மி�சார� ேதைவய�)ைல. 

அக[Q% ஒ� மண� ேநர(தி2% 16 லி	ட. lச) �ரBக� ம23� கர1/ரடான க)ைல 

ஏ23வத2% ஒ� மண� ேநர(தி2% 10 லி	ட. lச) ேதைவ. 
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2.13 தி	ட; ெசலQ 

 
1 

A. நிைலயான ெசா(� ெசலQ: 

1. நில(தி� வ�ைல 

2. ெதாழிலாள. ெகா	டைக 

3. �காதார வசதி 

4. `ஃப�)லிB/ஃெப�சிB ெசலQ 

ெமா(த� = 

 

 

: 

: 

: 

: 

 

: 

 

 

Rs.6,56,000/ 

Rs. 2,50,000/- 

Rs. 1,50,000/- 

Rs.1,00,000/- 

Rs.11,56,000/- 

2 ெசய)பா	1 ெசலQ: 
இய+திர ெசலQ 

: Rs.20,00,000/- 

 
ெமா(த தி	ட; ெசலQ 

: Rs. 31,56,000/- 

3 EMP ெசலQ: 
 

தள(தி) கா	சி பலைக; க4காண���-கா23, 

நR., ச(த�; Vசி அட%த) - ெசா+த த4ணR. 

ேடBக. \ல� த4ணR. ெதளC(த); வாகன 

டய.க= கPQத); கி`� ெப)	 ேம�பா1; 

சாைல ேம�பா1 & ேமலா4ைம; 

ெதாழி)சா. ஆேராகிய� ம23� பா�கா��; 

திடகழிQ ேமலா4ைம; 7	ேரா� நR.; 

���ப�க(தக எ5சதி, CCTV நி3Qத), 

�ரBக ேமலாள. ம23� 

ப�ளா7ட.கJகான ச�பளம 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Rs. 11,20,000/- 

 

2.14 ப�ைம வைளய�; 

1. �ரBக� ப%திய�� �ற( தாBக) ம4டல(தி) ப�ைம வைளய வள.;சி. 

2. �23;mழ) ேமலா4ைம( தி	ட(தி� /கிய அBகமாக ப�ைம வைளய�; 

ப5+�ைரக�ப	1=ள�, இ� mழலிய), �23;mழ) ம23� �2றி_=ள ப%திய�� தர(ைத 

ேம�ப1(��. 
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3. ேவ��, �Bக�, நாவ), ேக�வ5னா ேபா�ற உ=q. மரBக= %(தைக எ)ைல ம23� 

வழி(தடBக= ம23� ெசய)படாத %�ைபக= ம?� ஆ41% 200 மரBக= வ Rத� 5 ம? 

இைடெவளCய�) நட�ப1�. 

4. இ+த ப%திய�) உய�.வாP� வ�கித� 70% ஆக இ�%� என எதி.பா.க�ப1கிற�. 

 

அ	டவைண 2.17  ேதா	ட�/ கா1 வள.�� தி	ட� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

அறிவ�ய) ெபய. உ=q. ெபய. 

7ெடேரா7ெப.ம� ேக�ெச�7 ெவ4ணா% 

7	ெர�ல7 ஆ7ப. ெப5யா மர� 

ைர&யா &Bேடா5யா ேவ�ப மர� 

லாக.7	ேராமியா 7ெபசிேயாசா Z ம�� 

rனா சிலிேய	 ச+தன ேவ�� 

ெமா54டா சி	5ஃேபாலியா ெவ=ைள nணா 

ெபாBகமியா ப��னடா �Bக� 

7	ைரேனா7 ெபா	டாேடார� தR.(தB ேகா	ைட 

கா.&யா &ேடாமா \%;சலி மர� 

ேபாராச7 ஃப�ளாெப)லிஃப. பைன 

அ)ப�சியா ெலெப வாைக 

ப�ேர�னா ேடாெம�ேடாசா �ரBைக நா5 

லி	சியா %J	&ேனாசா ப�சி�ப	ைட 
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3 �23;mழலி� வ�ளக� 

3.1 ெபா�: 

நிைலயான வள.;சிைய உ3தி ெச<வத2காக கர1/ரடான க) %வா5கைள ப�5(ெத1�பத2கான 

�ரBக /ைற ேத.+ெத1க�பட ேவ41�. �ரBக நடவ&ைகக= தள(தி� த2ேபாைதய 

�23;mழ) நிைலய�) பாதகமான ம23� ந�ைம பய%� வ�ைளQகைள Vw;gLj;j 

tha;g;Gs;sJ. �ரBக நடவ&ைக_ட� �23;mழைல( தகைவக, த2ேபா�=ள �23;mழ) 

m[நிைலய�) ஆ<Qகைள ேம2ெகா=வ� ம23� ப)ேவ3 �23;mழ) K3களC� ம?தான 

தாக(ைத மதி�ப�1வ� அவசிய�. இ� ெபா�(தமான ேமலா4ைம( தி	டBகைள 

உ�வா%வத2%�, நிைலயான வளBகைள� ப�5(ெத1�பத2%� உதQ�. 

 

த2ேபா�=ள �23;mழ) m[நிைலைய� �5+� ெகா=ள, அ&�பைட( தரQ �23;mழ) தாக 

மதி�பw	&) தாகBகைள அைடயாள� காணQ�, கண�கQ� ம23� மதி�பw1 ெச<யQ� 

உதQகிற�. கள ஆ<Q \ல�, தி	ட(தி� ப)ேவ3 காரண�கைள க�(தி) ெகா41 

அ&�பைட( தரQ ேசக5க�ப1கிற�. இதி) அடB%�. 

• இய2ப�ய)- ப%தி, ம4 ப4�க=, �வ�ய�ய) ப4�க=, நில�பர�� ேபா�றைவ 

• இரசாயன�- நR., கா23, இைர;ச) ம23� ம4 மா� அளQக=, /தலியன. 

• உய�5ய) - அ�ப%திய�� ப)!ய�., தாவரBக= ம23� வ�லBகினBகளC� வைகக=, இனBக= 

ெசPைம, இனBக= பரவ), �23;mழ) அைம��களC� வைகக=, அழி+� வ�� உய�5னBக= 

ம23�/அ)ல� உண.திற� �23;mழ) அைம��களC� இ��� அ)ல� இ)லாைம 

ேபா�றைவ. 

• ச\க� ெபா�ளாதார�- மக=ெதாைக, ச\க க	டைம��, ெபா�ளாதார நிைலைமக=, 

வள.;சி( திற�க=, உ=q. மகளC� இட�ெபய.Q ேபா�றைவ. 

 

3.1.1 ஆ<Q� ப%தி: 

�ரBக( தி	டBகJகான ஆ<Q� ப%தி ப��வ�மா3: 

• �ரBக %(தைக ப%தி "/கிய ம4டல�" 

• தி	ட எ)ைலய�) இ�+� 10 கி.ம? �2றளவ�) உ=ள ஒ� ஆ<Q� ப%தி இைடயக ம4டலமாக 

நியமிக�ப	1, ச\க-ெபா�ளாதார நிைலைய ஆ<Q ெச<வத2காக, �ரBக %(தைக� ப%திய�� 

எ)ைல எ)ைலய�லி�+� 10 கி.ம? �2றளQ ேத.Q ெச<ய�ப	1=ள�. 
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SEIAA-TN/F.No. 9347/SEAC/ToR-1233/2022 Dated: 30.08.2022 \ல� மாநில �23;mழ) 

தாக மதி�பw	1 ஆைணய� இலி�+� %றி�� வ�தி/ைறகைள� ெப23=ேளா�. அ&�பைட 

க4காண��� ஜூ� /த) ஆக7	 2022 வைர ேம2ெகா=ள�ப1கிற� ம23� ப%�பா<Q 

�23;mழ) தாக மதி�பw1அறிைகய�) வ�வ5க�ப	1=ள�. ஆதரவாள. M/s Ecotech labs 

Pvt. லிமிெட	 த2ேபா�=ள அ&�பைட ஆ<ைவ ேம2ெகா=வத2காக உட� ஈ1ப	1=ளா.. 

 

3.1.2 பய�ப1(த�ப1� க�வ�க= 

அ&�பைட தரQ ேசக5��% தள(தி) ப��வ�� க�வ�க= பய�ப1(த�ப	டன. 

1. வா_ மா�பா	&2கான இைண��ட� �வாசிகK&ய Vசி மாதி5, எ�வ�ேராெட APM 460, 

APM411. 

2. ஃைப� பா.	&%ேல	 ேம	ட. (FPM) மாதி5, APM 550 

3. ஒலி நிைல ம?	ட. மாட) SL–4010 

4. 2000 ெதாட. க4காண��� தானCயBகி வானCைல க4காண��� நிைலய� 

 

3.1.3 அ&�பைட தரQ ேசக5�� கால�: 

ம(திய மா� க	1�பா	1 வா5ய� வழிகா	1த)களC�ப& அ&�பைட( தரQ ேசக5க�ப1கிற�. 

அ&�பைட ஆ<Q ஜூ� /த) ஆக7	 2022 வைர ேம2ெகா=ள�ப1கிற�. 

 

3.1.4 க4காண��ப�� அதி.ெவ4 

அ	டவைண 3 1: மாதி5 ம23� ப%�பா<வ�� அதி.ெவ4 

ப4�K3க= மாதி5  அதி.ெவ4 

கா23 mழ) - வானCைல (கா2றி� 

ேவக�, கா2றி� திைச, மைழ, 

ஈர�பத�, ெவ�பநிைல) 

தி	ட தள� 

 

1 மண�ேநர ெதாட.;சி 
 

கா23 mழ) - மா�ப1(திக= 

PM 10 

PM 2.5 

SO2 

NOX 

Lead in PM 

5 இடBக= 
 

24 மண� ேநர(தி2% ஒ� 

வார(தி2% இர41 /ைற 

4 மண�ேநர�. 

வார� இ�/ைற, ஒ� 

ப�வமைழ அ)லாத கால� 
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8 மண�ேநர(தி2%, வார(தி2% 

இர41 /ைற 

24 மண� ேநர/�, வார(தி2% 

இர41 /ைற_� 

ச(த� 

 

5 இடBக= 24 மண� ேநர(தி2% ஒ�/ைற 5 

இடBகளC) 

நR. (நில(த& நR.) 

pH, ெவ�பநிைல, ெகா+தளC��, 
ெமன Rசிய� க&ன(த�ைம, 

ெமா(த கார(த�ைம, 

%ேளாைர1, ச)ேப	, 

�ேளாைர1, ைந	ேர	, 

ேசா&ய�, ெபா	டாசிய�, 

உ��(த�ைம, ெமா(த 
ைந	ரஜ�, ெமா(த 
ேகாலிஃபா.�க=, மல 

ேகாலிஃபா.�க= 

5 இடBக= 5 இடBகளC) ஒ�/ைற 

 

நR. (ேம2பர�� நR.) 

pH, ெவ�பநிைல, ெகா+தளC��, 
ெமன Rசிய� க&ன(த�ைம, 

ெமா(த கார(த�ைம, 

%ேளாைர1, ச)ேப	, 

�ேளாைர1, ைந	ேர	, 

ேசா&ய�, ெபா	டாசிய�, 

உ��(த�ைம, ெமா(த 
ைந	ரஜ�, ெமா(த 
ேகாலிஃபா.�க=, மல 

ேகாலிஃபா.�க= 

அ�கி!=ள 

ஏ5க=/நதிய�லி�+� 

மாதி5 

 

ஒ� /ைற மாதி5 

 

 

ம4 

(க5ம� ெபா�=, அைம��, pH, 
மி� கட(�(திற�, 

ஊ1�வK&ய த�ைம, நR. 
ைவ(தி�%� திற�, 

ேபாேராசி	&) 

 

5 இடBக= 5 இடBகளC) ஒ�/ைற 

 

mழலிய) ம23� ப)!ய�. ஆ<Q 

 

10 கிம? �2றளைவ 

உ=ளடகிய 

ஆ<Q� ப%தி 

ஒ� /ைற மாதி5 
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ச\க-ெபா�ளாதார ஆ<Q 

(மக= ெதாைக, எP(தறிQ 

நிைல, ேவைலவா<��, ப=ளC, 
ம�(�வமைனக= ம23� 

வண�க நி3வனBக= ேபா�ற 

உ=க	டைம��) 

10 கிம? �2றளவ�) 

உ=ள கிராமBக= 

 

ஒ� /ைற மாதி5 

 

 

3.1.5 இர4டா� நிைல தரQ ேசக5�� 

/த�ைம( தரQகைள( தவ�ர, இர4டா� நிைல( தரQகJ� ேசக5��%� 

பய�ப1(த�ப1கி�றன; ெதா%(த); ெதா%�� ம23� வ�ளக� 

• தாவரBக= ம23� வ�லB%க= ஆ<Q 

• நில பய�பா	1 ஆ<Q 

• மக=ெதாைக ம23� ச\க-ெபா�ளாதார ப%�பா<Q 

• வானCைல( தரQ, இ+திய வானCைல ஆ<Q( �ைறய�லி�+� (IMD) 

 

3.1.6 ஆ<Q ப%தி வ�வரBக= 

அ	டவைண 3.2 ஆ<Q ப%தி வ�வரBக= 
வ. 
எ4 

வ�ளக� வ�வரBக= ஆதார� 

1.  தி	ட 

இட� 

ச.எ4.425/29 - 0.82.0 ெஹேட., ெல�பள%& 

கிராம�, தி�மய� தா!கா, ��ேகா	ைட 

மாவ	ட�, தமி[நா1 மாநில� 

 

கள ஆ<Q 

2.  அ	சேர
ைக & 
தR.கேர
ைக 

அ	சேரைக: 10°16'45.07"N to 10°16'49.40"N 

தR.கேரைக:78°43'26.26"E  to 78°43'29.34"E  

ேடாேபா தா= 

3.  ேடாேபா தா= 

எ4. 
58-J/15 ச.ேவ ஆஃ� 

இ+தியா 
ேடாேபாஷR	 
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4.  �ரBக 
%(தைக 
ப%தி 

0.82.0 Ha -- 

ஆ<Q� ப%திய�) மக=ெதாைக (மக= ெதாைக கணெக1�� 2011 ப&) 

5.  ெமா(த மக= 

ெதாைக  
4539 

இ+திய மக= 

ெதாைக 
கணெக1�� 
 

6.  ெமா(த 
வ R1களC� 

எ4ண�ைக 
1090 

7.  அதிகப	ச 
ெவ�பநிைல 

(°C) 
34 

IMD 

8.  %ைற+தப	ச 
ெவ�பநிைல 

(°C) 
24 

9.  mழலிய) 

உண.திற� 

ப%திக= - 

ச��� 

நிலBக=, 

நR.நிைலக= 

அ)ல� ப�ற 

நR.நிைலக=, 

கடேலார 

ம4டல�, 

உய�.ேகாளB
க=, மைலக=, 

கா1க= 

 ெகா	& க4மா< - 6.3 கி.ம?., வடகிழ% 

 பைனய�ப	& %ள� - 2.1 கிம?, கிழ% 

 ேதக(V. %ள� - 6.4 கிம?, வடகிழ% 

 நமனச/(திர� ஏ5 - 6.8 கிம?, வடகிழ% 

 ேமல(ேத/(��ப	& %ள� -9.3 கி.ம?., 

வடகிழ% 

 கா(த��ப� க4மா< - 1.3 கிம?, 

ெத�ேம2% 

 ேகா	ைடW. ெப5ய ஏ5 - 6.7 கிம?, 

ெத�ேம2% 

 ேச+தமBகல� அைண - 9.8 கிம?, வட% 

 ஆலவய) %ள� - 4 கிம?, ெத�ேம2% 

 தி�மய� %ள� - 4.7 கிம?, ெத�ேம2% 

 தி�மய� ஏ5 - 5.8 கிம?, ெத�ேம2% 

 ஊனCW. %ள� - 8.5 கிம?, ெத�ேம2% 

K%= 

எ.(/கள 

ஆ<Q 
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 சி3மா க�ேமா< - 7.6 கிம?, ெத�ேம2% 

 ெவBகY. ஏ5 - 10.3 கிம?, ெத2% 

 ேகாண�ப	1 ஏ5 - 11.0 கிம?, ெத2% 

 கவ�நா1 க4மா<- 10.5 கி.ம?., வட% 

10.  மக= ெதாைக 

அதிக� உ=ள 

ப%தி 

��ேகா	ைட (14.4 கிம?, வடகிழ%) 

 

11.  உண.திற� 

வா<+த 

மனCதனா) 

உ�வாக�ப	
ட நில� 

பய�பா1களா
) 

ஆகிரமிக�ப
	ட ப%திக= 

(ம�(�வம
ைனக=, 

ப=ளCக=, 

வழிபா	1( 

தலBக=, ச\க 

வசதிக=) 

வ. 
எ4 

வ�ளக� Vர� கி.ம? 

ப=ளCக= & க)Y5க= 

1 ப�ஆ.எ� 
ந1நிைல�ப=ளC 

 

2.6 km, NW 

2 ெசய��	 ேஜாச� 
ெம	5 ப=ளC, 
வ�ரா;சிைல 

2.6 km, NW 

3 மQ4	 சீேயா� 
க)Y5 இ�ஜி. & 
ெட, �னா வ�ள% 

4.6 km, NE 

4 ெச+Vர� 
ெபாறிய�ய) க)Y5, 

ேலனாவ�ள% 

4.7 km, NE 

5 வ�எ7ேக க)Y5, 

ப�லிவல� 

4.7 km, E 

ம�(�வமைனக= 

1 அர� ம�(�வமைன, 

வ�ரா;சிைல 

3.4 km, NW 

2 அர� ஆர�ப �காதார 
நிைலய�, ந;ச+�ப	& 

4.4 Km, N 

3 அர� ஆர�ப �காதார 
நிைலய�, 

பைனய�ப	& 

6.3 km, NW 

4 அர� ம�(�வமைன, 

தி�மய� 

4.5 km, SE 

K%= 

எ.(/கள 

ஆ<Q 
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வழிபா1 

1 � வ�நாயக. ேகாவ�) 1.5 km, 

SW 

2 ல	�மி�ர� 
ேதவாலய� 

0.8 Km, 

NW 

3 தி�மய� ஜாமியா 
ம7ஜி( 

3.9 km, N 

 

3.1.7 தள இைண��: 

இ+த தள� NH 210 - தி�;சிரா�ப=ளC - இராமநாத�ர� சாைல - கிழ% ேநாகி 2.89 கி.ம?. 

 

 

பட� 3 1: தள இைண�� 

 

3.2 நில பய�பா	1 ப%�பா<Q 

3.2.1 நில பய�பா	1 வைக�பா1 

நில� பய�பா1 / நில�பர�� - நில� பய�பா1 எ�ப� மனCதனC� ெசய)பா1 ம23� நில(தி) 

ேம2ெகா=ள�ப1� ப)ேவ3 பய�பா1கைள %றிகிற�. நில�பர�� எ�ப� இய2ைகயான 

தாவரBக=, நR.நிைலக=, பாைற/ம4, ெசய2ைக உைற ேபா�றவ2ைற %றிகிற�, இத� 

வ�ைளவாக நில மா2ற� ஏ2ப1கிற�. த2ேபாைதய நில பய�பா1/நில வைக�பா1 வைரபட� 

ப��வ�� ேநாகBகJட� உ�வாக�ப	1=ள�. தி	ட எ)ைலய�லி�+� 10 கி.ம?.%= உ=ள 

ப)ேவ3 நில� பய�பா	ைட வைக�ப1(�வேத ஆ<வ�� /கிய ேநாகமா%�. 

 

 

பட� 3.1: தள இைண�� 

 

3.2.2 /ைறைம 

Zமிய�� ேம2பர�� ெதாட.பான பல தி	டமிட) ம23� ேமலா4ைம நடவ&ைககJ% நில 

பய�பா1 ம23� நில�பர�� ப2றிய தகவ)க= /கியமானைவ (அக.வா) ம23� க., 

2000). நில� பய�பா1 எ�ப� நில(தி) மனCதனC� ெசய)பா1கைள %றிகிற�, அைவ 



59 
 

ேநர&யாக நில(�ட� ெதாட.�ைடயைவ (ஆ4ட.ச� ம23� பல., 1976). நில பய�பா1 

ம23� நில�பர�� ஆகியைவ ஊ1�வ) திறைன தR.மானCகிற�. �)ெவளCக= ம23� 

கா1கJட� ஒ�ப�1�ேபா� த5� ேம2பர��க= த4ணRைர( தகைவ(�ெகா=வதி)ைல, 

அைவ ேம2பர�ப�) நR4ட கால(தி2% த4ணRைர ைவ(தி��ப� ம	1ம)லாம), அேத 

ேநர(தி) அ� கீேழ ஊ1�வ அfமதிகிற�. 

 

'நில� பய�பா1' ம23� 'நில�பர��' (LULC) எ�ற ெசா2க= ெப��பா!� Zமிய�� 

ேம2பர�ப�) காண�ப1� அ�சBக= (நில�பர��) ம23� அவ23ட� ெதாட.�ைடய மனCத 

ெசய)பா1 (நில� பய�பா1) ப2றிய தகவ)கைள வழB%� வைரபடBகைள வ�வ5க� 

பய�ப1(த�ப1கி�றன. . ப)ேவ3 வைகயான நில பய�பா	1 வ%��கைள( தR.மானCக 

ெசய2ைகேகா= ெதாைலநிைல உண.திற� பய�ப1(த�ப1கிற�, ஏெனனC) இ� 

வைரய3க�ப	ட ேநர� ம23� வளBகைள ெகா4ட ஒ� ெப5ய ப%திைய மதி�ப�1வத2கான 

வழி/ைறைய வழB%கிற�. இ��ப�f�, ெசய2ைகேகா= படBக= நில�பர�� வ�வரBகைள 

ேநர&யாக� பதிQ ெச<யா�, அைவ நில(தி� ஒtெவா� ப%திய�லி�+�� ப�ரதிபலி%� m5ய 

சதிய�� அ&�பைடய�) அளவ�ட�ப1கி�றன. பல அைலநRளBகளC) உ=ள பல நிறமாைல 

ஆ2றலி� அளQ Zமிய�� ேம2பர�ப�) உ=ள ெபா�ளC� வைகைய; சா.+த� ம23� %றி�ப�	ட 

நில�பர�ைப இ+த� ப�ரதிபலி(த ஆ2ற)க= ஒtெவா�3டf� ெதாட.�ப1(�வேத இத� 

ேநாகமா%�, இ� கா	சி அ)ல� &ஜி	ட) வ�ளக(ைத� பய�ப1(தி அைடய�ப1கிற�. 

த2ேபாைதய ஆ<வ�), தி	ட( தள� ம23� அைத; �2றி_=ள நில� பய�பா1 ம23� 

நில�பர�� ஆகியவ2ைற வ�5வாக ஆ<Q ெச<வ� பண�யா%�. ஆ<Q /�ெமாழிய�ப	ட 

தி	ட� ப%திைய; �2றி ெவtேவ3 LULC ஐ க��கிற� ம23� ப��ப2ற�ப	ட ெசய)/ைற 

கீேழ உ=ள�. 
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 பட� 3 2 நில பய�பா	1 ேம�ப�Bகி� வழி/ைறைய கா	1� பா<Q வ�ளக�பட� 
 

3.2.3 ெசய2ைகேகா= தரQ 

2020 இ� ெச�&ன) 2 ம)&7ெப	ர) ெசய2ைகேகா= தரQ த2ேபாைதய ஆ<Q% 

பய�ப1(த�ப	ட�. ெசய2ைகேகா= தரQகளC� வ�வரBக= கீேழ ெகா1க�ப	1=ளன. நில 

க	1�பா	1� �=ளC (ஜிசிப�) பண�க=/எ7ஓஐ ேடா�ேபா ஷR	க= \ல� Zமி ஒ�Bகிைண�� 

அைம�ப�) &ஜி	ட) தரைவ ெகா41 வர படBகளC� தி�(த� ேம2ெகா=ள�ப	ட�. 

 

3.2.4 வைரபட(தி� அளQ 

ேம�ப�Bகி� பயன. வைரய3க�ப	ட அளைவ க�(தி) ெகா41, 1:50000 ெச�&ன) 2 தரQ, 

/�ெமாழிய�ப	ட தள(தி2% 10 கிம? �2றளவ�) நில� பய�பா1 / நில�பர�� ேம�ப�Bகி2% 
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பய�ப1(த�ப	ட�. 10 கிம? �2றளQகான நில பய�பா	1 வைககளC� வ�ளக/�, 10 கிம? 

�2றளQகான �=ளCவ�வரBகJ� ெகா1க�ப	1=ளன. 

 

3.2.5 வ�ளக n	ப� 

7டா4ட.	 ஆ� 7கி`� கா	சி வ�ளக� நைட/ைற ப��ப2ற�ப	ட�. ஆ<Q� ப%திய�� 

ஆர�ப வ�ைரQ உளQ� பண�ய�� ேபா�, ப)ேவ3 நில� பய�பா1 / நில�பர�� வ%��க= SOI 

நில�பர�� வைரபடBகJட� வ�ளக�ப	டன. நிற�, ெதானC, அைம��, அளQ, வ&வ�, 

வ&வ�, நிழ), இ��ப�ட� ம23� ெதாட.�ைடய அ�சBகளC� உ�வ K3களா) 

உ�வாக�ப	ட இய2ப�ய) ெவளC�பா1க= FCC பட(ெதா%�ைப வ�ள%வத2%� 

பய�ப1(த�ப1கி�றன. பட K3களC� அ&�பைடய�) ஒtெவா� LU/LC வ%��கJ%� பட 

வ�ளக வ�ைசக= உ�வாக�ப	டன. 

 

ஜூ� 2016 FCC படBக= (&ஜி	ட) தரQ) ஆ<Q� ப%திய�� ெதாட.�ைடய நில பய�பா	1 

வ%��கJ% வ�ளக�ப	ட�. திைரய�) கா	சி வ�ளக� ம23� ேம2பா.ைவய�ட�ப	ட பட 

வைக�பா1 n	பBக= நில பய�பா	1 வைக�பா	ைட( தயா5க� பய�ப1(த�ப1கி�றன. 

1. ேடாேபா வைரபடBகளCலி�+� ஆ<Q� ப%திைய (உ(ேதச தள(தி) இ�+� 10 கிம? �2றளQ) 

&ஜி	ட) மயமா%த) 

2. த2ேபாைதய ஆ<வ�) 58J/10, 58J/11, 58J/14, 58J/15 ஆகியவ2றி� ெச�&ன) ெசய2ைகேகா= பட� 

ம23� SOI ேடாேபா தா=க= ERDAS இேமஜிB ம23� ARC-GIS ெம�ெபா�ைள� பய�ப1(தி 

ேதைவயான வ�ளக n	பBகைள� பய�ப1(தி வாBக�ப	1 வ�ளக�ப	1=ளன. 

3. ெசய2ைகேகா= தரQ வ�ளக� ம23� வ�ைளவான அல%களC� ெவடைரேசஷ� 

4. ெசய2ைகேகா= படBகைள� பய�ப1(தி நில� பய�பா1 / நில�பர�� ேம�ப�Bகி� 

ைகேய	&) இ�+� கிைடகK&ய வழிகா	1த)கைள ஏ23ெகா=வ� (NRSA, 1989) 

5. கள ேசாதைன ம23� நில உ4ைம ச5பா.�� 

6. இ3தி நில� பய�பா1 / நில�பர�� வைரபட(தி� கலைவ 
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நில� பய�பா1 / நில�பர�� வைக�பா1 \�3 நிைலகளC) ெச<ய�ப	1=ள�, அB% நிைல 

-1 எ�ப� க	ட�ப	ட நில�, வ�வசாய நில�, பாழான நில�, ஈர நிலBக= ம23� நR.நிைலக= 

ேபா�ற நில�பர��களC� பர+த வைக�பா1 ஆ%�. இவ2ைற( ெதாட.+� நிைல–II க	ட�ப	ட 

நிலBக= நகரBக=/நகரBக= ம23� கிராமBகளாக� ப�5க�ப1கி�றன. வ�வசாய நில� 

வ�ைளநில�, த5� நில�, ேதா	ட� என� ப)ேவ3 வைககளாக� ப�5க�ப	1=ள�, அேத 

சமய� த5� நிலBக=, �த. ம4&ய நில�, �த. இ)லாத நில�, �ரBக� ம23� ெதாழி)�ைற 

த5� நில� என� ப�5க�ப	1=ளன. ஈரநிலBக= உ=நா	1 ஈரநிலBக=, கடேலார ஈரநிலBக= 

ம23� தRQக= என வைக�ப1(த�ப	1=ளன. நR.நிைலக= ேம!� ஆ3/ ஓைட, கா)வா<, 

ெதா	&க= ம23� வ�5%டா என வைக�ப1(த�ப	1=ளன. த2ேபாைதய ஆ<Q நிைல II 

வைக�பா1 ேம2ெகா=ள�ப	1=ள�. SOI ேடாேபா வைரபட� இைண�ப�) வழBக�ப1கிற� 

ம23� தி	ட தள(தி) இ�+� 10 கிம? �2றளவ�) ெசய2ைகேகா= படBக= 

இைணக�ப	1=ளன 

 

3.2.6 �ல ச5பா.�� 

FCC இ) %றி�ப�	ட நிறமாைல ைகெயா�பBக= / பட ெவளC�பா1கைள உ�வா%� ப)ேவ3 

ேம2பர�� அ�சBகளC� ேசக5��, ச5பா.�� ம23� பதிQ ஆகியைவ �ல ச5பா.�ப�) அடB%�. 

ஆ<Q� ப%திய�), படBகளC� வ�ளக(தி� ேபா� அைடயாள� காண�ப	ட ச+ேதக(தி2கிடமான 

ப%திக= /ைறயாக ப	&யலிட�ப	1, தைர ச5பா.�ப�2காக ெதாட.�ைடய ெத2% அைலQ 

%றியw1 நில�பர�� வைரபடBகJ% மா2ற�ப1�. இைவ தவ�ர, அைன(� ெவtேவ3 

வ%��கJ� %ைற+த� 5 மாதி5� ப%திகளா) \ட�ப	&�%� வைகய�), அ�ப%திய�) 

சமமாக வ�நிேயாகிக�ப1� வைகய�), வ�ளக�ப	ட நில� பய�பா1 / நில�பர�� வ%��கைள; 

ச5பா.க, ெத2% அைலQ %றியw1 நில�பர�� வைரபடBகைள ெகா41 பயண� பாைதக= 

தி	டமிட�ப	டன. நில� பய�பா1 / நில�பர�� வ%��கைள உ=ளடகிய நில உ4ைம 

வ�வரBக= ம23� பய�. வள.;சி நிைல, ெவளC�ப1� ம4, நில வ&வ�, இய2ைக ம23� 

நில; சிைதவ�� வைக ப2றிய ப�ற �ைண தகவ)க= பதிQ ெச<ய�ப	1, ெவtேவ3 நில 

பய�பா	1 வ%��க= எ1க�ப	1 நில பய�பா	1 வைரபட� கீேழ ெகா1க�ப	1=ள�. 
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3.2.7 நில பய�பா1  

3.2.7.1 க	1மான நில� 

இ� வ R1க=, வண�க வளாக�, ேபா%வர(�, தகவ) ெதாட.� இைண��க=, பய�பா1க=, 

ேசைவக=, வழிபா	1( தலBக=, ெபாP�ேபா% ப%திக=, ெதாழி)க= ேபா�றவ2ைற 

ெகா4ட மனCத %&ய����களC� ப%தியாக வைரய3க�ப1கிற�. கிராமBக=, நகரBக= ம23� 

நகரBக= என ஒ�Bகிைணக /&_�. நில(ைத உ=ளடகிய மனCதனா) உ�வாக�ப	ட 

அைன(� க	1மானBகJ� இ+த வைகைய; ேச.+தைவ. /�ெமாழிய�ப	ட தி	ட தள(தி) 

இ�+� 10 கிம? �2றளவ�) க	டைமக�ப	டைவ ப��வ�மா3. 

 

 

 பட� 3 3 தி	ட தள(தி) இ�+� 10 கிம? �2றளவ�) நில பய�பா	1  
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3.2.7.8 தி	ட தள(தி) இ�+� 10 கிம? �2றளவ�) ெவtேவ3 நில பய�பா	1 வ%��க= 

 

அ	டவைண 3.3 நில பய�பா	1 /ைற 

 
வ. எ4 ப�5Qக= பர�பளQ in Sq.m 

1 த4ணR. 2.5 

2 மரBக= 2.4 

3 �) 0.5 

4 ெவ=ள(தி) \[கிய தாவரBக= 0.1 

5 பய�.க= 34.2 

6 7ரப/�த. 46.6 

7 க	ட�ப	ட ப%தி 14 

8 த5� நில� 0.2 

 

3.3 நR.நிைலக= 

3.3.1 வ�ளC�� ம23� வ&கா) 

தி	ட தள� கட) ம	ட(தி2% ேம) 107m ஆ%�. தி	ட� ப%திய�� 10 கி.ம?.%= வ&கா) 

அைம�� ெட�	5& ஆ%�. 

 

3.3.2 �வ�ய�ய) 

இ�ப%திய�� �வ�ய�ய) ப5ணாம� /கியமாக க4டன, க	டைம�� ம23� fluvial 

ெசய)/ைறகளா) க	1�ப1(த�ப1கிற�. ப)ேவ3 நில�பர��களC� ப5ணாம� /கியமாக 

இ+த ெசய)/ைறகJ% �வ�ய�ய) அைம��களC� மா3ப	ட எதி.�பா) நி.வகிக�ப1கிற�. 

அ5�� சமெவளCக=, எ@சிய மைலக=, ெப&ெம�	க=, �ைதக�ப	ட ெப&ெம�	7 ம23� 

ெட)டாய� சமெவளC ேபா�ற ப)ேவ3 நில�பர��க= இ�ப%திய�) நிக[கி�றன. ஆழம2ற 

ெப&ெம�	க= ெம)லிய ம4 \&_ட� ேமாசமான ம23� மிதமான வ�ைள;சைல 

ெகா41=ளன. �ைதக�ப	ட ெப&ெம�	க= ம23� ெட)டா சமெவளCக= ந)ல நில(த& நR. 

திறைன ெகா41=ளன. 

ம4 

மாவ	ட(தி� ம4ைண க���, சிவ��, க���, ேல	ட5&, வ4ட) ம23� கட2கைர ம4 என 

வைக�ப1(தலா�. மாவ	ட(தி� ேம2%� ப%திய�) க��� ம4 உ�வாகிற�. அ�னவாச!% 



65 
 

ெத2ேக, தி�மய(தி2% ேம2ேக, மைல�ப	&% வடேக க+த.வேகா	ைட அ�ேக %ள%றி;சி, 

அற+தாBகி% கிழேக அ5மள� ம23� ஆலB%&ைய; �2றி_=ள உயரமான நிலBகளC) 

ெசBக��� ம4க= உ�வாகி�றன. ெவ=ளா., அனCயா3 ம23� அ��லியா. ஆ3களC� 

ேபாகி) க��� ம23� பP�� நிற மண) ம23� வ4ட) ம4ைண ெகா4ட வ4ட) ம4 

காண�ப1கிற�, இB% கட2கைர மண) மாவ	ட(தி� கட2கைரய�) காண�ப1கிற�. 

 

 

பட� 3.4 தி	ட தள(தி) இ�+� 10கிம? ெதாைலவ�) உ=ள �வ�ய�ய) 

 

3.3.3 �வ�ய�ய): 

��ேகா	ைட மாவ	ட(தி� �வ�ய�ய) உ�வாக�, நா�கா� கால(தி� வ4ட) ப&Qக= 

/த) ஆ.கிய� _க(தி) உ�வான க&னமான பாைறகைள உ=ளடகிய�. �வ�ய�ய) 

`தியாக /P ஆ<Q� ப%திைய_� க&னமான பாைறக= ம23� வ4ட) பாைற� 
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ப%திகளாக� ப�5கலா�. க&னமான பாைறக= ேம2%� பக(தி) காண�ப1கி�றன ம23� 

ஆ<Q� ப%திய�� கிழ% திைசைய ேநாகி வ4ட) உ�வாகிற�. �மா. 45 சதவ Rத� 

ேக��5யf% /+ைதய கால(திலி�+� %வா	ட.ன5 கால� வைரய�லான வ4ட) 

ப&வ(ைத உ=ளடகிய�. 

 

இB% காண�ப1� ப)ேவ3 வைகயான க&னமான பாைறக= சா.ேனாைக	7, 

ஹா.��ெள4ேட ன R7, பேயாைட	 ென<7, கிராைன	 ம23� %வா.	ைச	. 

��ேகா	ைட மாவ	ட(தி� ேம2%� ப%திய�) ப)ேவ3 வைகயான Gneiss பாைறக= 

காண�ப1கி�றன. %�ன+தவ.ேகாய�), தி�மய� ம23� ��ேகா	ைட( ெதா%திய�� 

ெத2%� ப%திக= உ=ளC	ட ம(திய� ப%திய�) சா.ேனாைக	1க= ம23� கிராைன	 

பாைறக= அதிக� காண�ப1கி�றன. ஆ<Q� ப%திய�� ேம2%� ப%திய�) வ�ய.லிமைல, 

அ�னவாச) ம23� ேபானமராவதி ஆகிய ெதா%திகைள ெகா4ட ப)ேவ3 வைகயான 

னR7 பாைறக= காண�ப1கி�றன. அ�னவாச) ம23� தி�மய� ெதா%திகளC� சில 

ப%திகளC) %வா.	ைச	 ப&Qக= சிறிய அளவ�) காண�ப1கி�றன. %ள(V., தி�மய� 

ம23� ��ேகா	ைடய�� சில ப%திகளC) ப&க� பாைறக= காண�ப1கி�றன. 

 

இ�ப%திய�) காண�ப1� வ4ட) ப&Qக=, மண), மண), களCம4 ம23� சரைளக= 

ஆகியவ2ைற ெகா41=ள�. \�றா� நிைல கால(தி) உ�வான வ4ட) ப&Qக= 

ேல	டைர	, அேரேனசிய7 ம23� ஆ.கிேலசிய7 மண2க) களCம4ைண ெகா4&�%�. 

அற+தாBகி, க+த.வேகா	ைட, ஆலB%&, தி�வரB%ள� ஆகிய ெதா%திகளC) இ+த 

ைவ��(ெதாைகக= காண�ப1கி�றன. க+த.வேகா	ைட, தி�மய� ம23� 

��ேகா	ைடய�� சில ப%திகளC) களCம4, �4ணா��, மண) க) ம23� களCம4 மண) 

க) ஆகியவ2ைற ெகா4ட கிேரசி	&7 ப&Qக= காண�ப1கி�றன. மண) சரைள ம23� 

வ4ட) ம4 ெகா4ட ஒ�Bகிைணக�படாத கைரேயார வ4ட) ப&Qக= ஆ2றBகைரய�) 

காண�ப1கி�றன. ஆQைடயா.ேகாய�) ம23� மண)ேம)%& ெதா%திகளC) நா�கா� 

ஆ41 கால வ4ட) ம23� களCம4 ப&Qக= காண�ப1கி�றன. ��ேகா	ைட 
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மாவ	ட(தி� கட2கைர எ)ைல% அ�கி) கட2கைர /க1க= ம23� %�3கJட� K&ய 

மண) ப&Qக= அைடயாள� காண�ப1கி�றன. 

 

 பட� 3 5 தி	ட தள(தி) இ�+� 10கிம? ெதாைலவ�) உ=ள �வ�ய�ய) 

3.3.4 நR.வளவ�ய) 

�வ�ய�ய) `தியாக ��ேகா	ைட மாவ	ட(தி) க&னமான பாைறக= ம23� வ4ட) ப%திக= 

உ=ளன. 

க&னமான பாைறப%திக= 

இ+த மாவ	ட(தி) �மா. 45% ஆ.கிய� கால(தி� க&னமான பா5ய அைம��களா) அ&ய�) 

உ=ள�. கிராைன& ன R7, ஹா.��ெள4ேட பேயாைட	 ென<7, சா.ேனாைக	1க=, 

ெபமாைட	1க= ம23� %வா.	ைச	1க= ஆகியைவ க&னமான பாைற� ப%திய�) 

காண�ப1� ப)ேவ3 வைகயான பாைறக=. %ள(V., தி�மய(தி� ெப��ப%தி ம23� 

��ேகா	ைட தா!காவ�� சில ப%திக= ப&க� பாைறகளா) ஆகிரமிக�ப	1=ளன. 
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வ4ட) ப%திக= 

1. கிெர	ேடசிய7 2. \�றா� நிைல ம23� 3. சம?ப காலBக= மாவ	ட(தி� கிழ%� ப%திய�) 

உ=ள வ4ட) ப&வBகளா) ஆகிரமிக�ப	ட ப%தி. வ4ட) ப&வBகளா) ஆகிரமிக�ப	ட 

ெமா(த பர�பளQ மாவ	ட(தி� ெமா(த �வ�ய�ய) ப%திய�) 55% ஆ%�. ��ேகா	ைட 

மாவ	ட(தி� \�றா� நிைல ைவ��களC) ேல	டைர	, அ5னாசிய7 ம23� ஆ.ஜிேலசிய7 

மண) க) ம23� களCம4 உ=ள�. 

 

கிெர	ேடசிய7 ைவ��களC) களCம4, �4ணா��, மண) க) ம23� களCம4 மண) க) 

ஆகியைவ உ=ளன. கடேலார வ4ட) ப&Qக= ஒ�Bகிைணக�படாத மண), சரைள ம23� 

களCம4 ஆகியவ2ைற ெகா41=ள�. அற+தாBகி, க+த.வேகா	ைடய�� /கிய ப%திக=, 

ஆலB%&, ஆQைடயா.ேகாய�) ம23� மணேம)%& ம23� ��ேகா	ைட தா!கி� பாதி 

ப%திக= \�றா� நிைல ைவ��களா) ஆகிரமிக�ப	1=ளன. க+த.வேகா	ைட, தி�மய(தி� 

சி3 ப%திக= ம23� ��ேகா	ைட தா!காகளC� பாதி ப%திக= கி5ேடசிய7 ைவ��களா) 

ஆகிரமிக�ப	1=ளன. மணேம)%&ய�� பாதி ப%தி_�, ஆQைடயா.ேகாய�) தா!காவ�� சி3 

ப%திகJ� கா)வாசி ைவ��களா) ஆகிரமிக�ப	1=ளன. 

 

�ைளய�1த): 

க&னமான பாைற அைம��களC) நில(த& நR5� நிக[Q ம23� இயக� வானCைல 

அைம��களC� n4ண�ய ம4டலBக= ம23� /றிQக=, ப�ளQக= ம23� \	1களC� திற+த 

அைம��கJ% க	1�ப1(த�ப1கிற�. ெபா�வாக, க&னமான பாைற� ப%திகளC), வானCைல 

ம23� ஆழ� ஆகிய இர4&!� த&ம� ஏ2ப1வ� இைடவ�டா�. எனேவ க&னமான பாைற 

அைம��களC) நில(த& நRைர `சா.a ெச<வ� வானCைலய�� தRவ�ர� ம23� ஆழ(தா) 

பாதிக�ப1கிற�. ஆ[�ைள �ைளய�1த) ம23� ப�� ேசாதைனகைள ேம2ெகா=வத� \ல� 

நில(த& பாைற நிைல ம23� நR.நிைல பா(திரBகைள க4டறிய /&_�. 
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மாநில நில(த& ம23� ேம2பர�� நR. ஆதார தரQ ைமய�, வ�சாரைணய�� ேபா�, மாவ	ட� 

/Pவ�� 92%� ேம2ப	ட ஆ[�ைள கிண3கைள ேதா4&ய�. மாவ	ட(தி) வானCைல 

ம4டல� தைர ம	ட(திலி�+� 7 /த) 22 ம?	ட. வைர மா3ப1�. 

 

நR.நிைல அளQ�க=: 

க&னமான பாைற 

��ேகா	ைட மாவ	ட(தி) உ=ள நR.நிைலய�� த&ம� G.L % கீேழ 12 ம? /த) 45 ம? வைர 

மா3ப1கிற�. ப&க வ&வBகளC) வானCைல ம23� எ!�� /றிQ வள.;சிய�� தRவ�ர� ம23� 

அளQ ஆகியைவ n4ண�ய n4�ைளய�� வள.;சிய�) /கிய பB% வகிகிற�. எ5மைல 

வ&வBக= ஏ2ப1� ேபாெத)லா� ஆழமான ம23� மிக அதிக தRவ�ரமான வானCைல 

காண�ப1கிற�. சா.ேனாைக	 ப%திய�) வானCைல மிதமானதாக இ�%�. மாவ	ட(தி� 

க&ன� பாைற� ப%திய�) உ=ள நR.நிைல அளQ� ப��வ�மா3 கவனCக�ப1கிற�: 

 

அளQ�க= வர�� 

LPM இ) ந)ல மகm) 1-2 lpm 

&ரா�7மிசிவ�	& (T)m2/நா= 5-25m2/day 

ஊ1�வK&ய த�ைம (K)m/நா= 3-16m/day 

 

வ4ட) வ&வBக=: 

கிெர	ேடசிய7 வ&வBக= 

இ�மாவ	ட(தி) காண�ப1� வ4ட) ப&வBகளC) கிெர	ேடசிய7 வ&வBக= மிகQ� 

பழைமயானைவ, அைவ ெதா)ெபா�= வளாக(ைத ஒ	&ய 6-8 கிம? அகல� ெகா4ட %3கிய 

ெப)	&) உ�வாகி�றன. தி�மய� தா!கி� கிழ%� ப%திகளC!�, ��ேகா	ைட, 

ஆலB%& ம23� க+த.வேகா	ைடய�� பாதி� ப%திகளC!� இ+த வ&வBக= 

காண�ப1கி�றன. தா!காக=, /கியமாக கர1/ரடான மண), களCம4, கBக. ம23� 

சரைள_ட� ெதாட.�ைடய களCம4 மண) க) ஆகியவ2ைற ெகா41=ள�. 

கிெர	ேடசிய7 அைம��களC� நR.நிைல அளQ� மதி��க= கீேழ ெகா1க�ப	1=ளன. 
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அளQ�க= வர�� 

LPM இ) ந)ல மகm) 3-4lpm 

&ரா�7மிசிவ�	& (T)m2/நா= 9-47m2/day 

ஊ1�வK&ய த�ைம 

(K)m/நா= 
0.5-2.80m/day 

 

\�றா� நிைல வ&வBக= 

இ�மாவ	ட(தி) காண�ப1� \�றா� நிைல வ&வBக= மிேயாசீ� ம23� 

ைபேலாசீேனஜ7 ஆ%�. 

 

/P அற+தாBகி ம23� ஆQைடயா. ேகாய�) தா!காக= ம23� ��ேகா	ைடய�� 

கிழ%� ப%திக= ம23� ஆலB%& தா!காகளC) /கியமாக மண2க2க=, களCம4 

மண)க=, மண) ம4, ம4பா4டBக=, /தலியவ2ைற ெகா41=ள�. 

 

அளQ�க= வர�� 

LPM இ) ந)ல மகm) 5-10lpm 

&ரா�7மிசிவ�	& (T)m2/நா= 89-157m2/day 

ஊ1�வK&ய த�ைம 

(K)m/நா= 
1.5-3m/day 

 

�ைளய�1த) 

ேதா41த) வைகக= நில�பர�ப�� உ�வாக(தி2% ஏ2ப ேவ3ப1கி�றன. ெபா�வாக, ஒ� 

ப%திய�) உ=ள \	1க=, எ!�� /றிQக=, ேகா1க= ேபா�றவ2றி� நR	&��% ஏ2ப, 30ம? 

/த) 200ம? வைர ஆழ(தி) ஆ[�ைள கிண3 ேதா41வத2% க&னமான பாைற 

அைம��களC) &&எ; 5%க= பய�ப1(த�ப1கி�றன. வ4ட) வ&வBகளC), %ழா< 

கிண2றி� வ�	ட(தி2% ஏ2ப ெவtேவ3 �ழலிகைள ெகா4ட ேரா	ட5 5%க= 

பய�ப1(த�ப1கி�றன. %ழா< கிண3 இ&+� வ�Pவைத( தவ�.க ெப�ேடா ேநாேவ	 

களCம4 ேரா	ட5 5களC) பய�ப1(த�ப1கிற�. வ4ட) %ழா< கிண3க= பர�பளQ, 

மகm) ேபா�றவ2ைற� ெபா3(� 30ம? /த) 300ம? வைர ஆழ� வைர ேதா4ட�ப1கி�றன. 
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வ4ட) அைம��களC), %ழா< கிண3 ேதா41வத2% ைக �ழ!� க�வ� 10 ம?	ட. /த) 

15 ம?	ட. வைர இ�%�. நில(த& நR. ப�5(ெத1(த). 

 

க&னமான பாைறகளC) கிண3 வ&வைம�� எளCைமயான�. ேம) ம4 ம23� அதிக 

வானCைல ம4டல� PVC %ழா< \ல� \ட�ப	&�%� ம23� ம?த/=ள வானCைல, 

ப�ளQப	ட, இைண+த ப%தி அ�ப&ேய வ�ட�ப1கிற�. ��ேகா	ைட மாவ	ட(தி) 1.0ம? /த) 

12.0ம? வைர வானCைல நிலQகிற�. Granitic gneiss ப%திய�), அதிக வானCைல நிலQ� ப%தி 15m 

வைர இ�%�, ஆனா) சா.ேனாைக	 ப%திய�), வானCைல ம4டல� 8.0m /த) 10.m வைர 

ம	1ேம நR	&க�ப1�. வ4ட) ப%திய�), கிண3 க	1மான� %றி�ப�ட�ப	ட ப%திய�) 

மண) த&ம� நிக[ைவ� ெபா3(த�. ந)ல தரமான நR5� பர�பளைவ க4டறிவத2காக 

லாக. க	1மான(தி!� பய�ப1(த�ப1கிற�. 

 

 

 பட� 3 6 தி	ட� ப%திய�லி�+� 5 கிம? �2றளவ�) நில(த& நR. வா<��க= 
 

3.3.5 நில(த& நR. தர க4காண��� 

நில(த& நR. தர க4காண��� ப��வ�� இடBகளC) ெச<ய�ப1கிற� ம23� உட), இரசாயன 

ம23� உய�5ய) அளQ�கJ% ப%�பா<Q ெச<ய�ப1�. 
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அ	டவைண 3 4 நில(த& நR. தர ப%�பா<Q 

 

�23;mழ) அளQ�க=: நில(த& நR. தர ப%�பா<Q 

க4காண��� கால� 
ஜூ� /த) ஆக7	 2022 வைர 

 

வ&வைம�� வ�திக= 

 

ஆ<Q� ப%திய�) உ=ள �23;mழ) அைம��களC� 

அ&�பைடய�) 

க4காண��� இடBக= 

 

தி	ட( தள� -GW 1 

ப�=ைளயா. ேகாவ�), ெந<ேகால� -GW2 

நயாரா என.ஜி லிமிெட	, பனC�ல�- GW 3 

தி�மய� நRதிம�ற� - GW 4 

ச4/கநாத� ெபாறிய�ய) க)Y5, அரச�ப	& – GW 5 

/ைற 

 

IS 3025 ப%தி I இ� ப& 5 லி	ட. �திய ேக�களC) த4ணR. மாதி5க= 

ேசக5க�ப	1 ஐ7பாஸி) உ=ள ஆ<வக(தி2% ெகா41 

ெச)ல�ப	டன. 

க4காண��ப�� 

இைடெவளC 

ஒ� ப�வ(தி) ஒ�/ைற 

 

3.3.5.1 மாதி5 ெசய)/ைற 

நில(த& நR5� தர� IS: 10500: 1991 (தி�(த எ4 -3 ஜூைல 2010 உட� 1993 

ம3உ3தி�ப1(த�ப	ட�) உட� ஒ�ப�ட�ப	ட�. /Pைமயான இய2ப�ய)-ேவதிய�ய) ம23� 

பாl5யாவ�ய) ேசாதைனகJகாக /ைறேய 5-லி	ட. ப�ளா7& ெஜ.5 ேகனC) ஐ+� மாதி5 

இடBகளCலி�+� நR. மாதி5க= ம23� 250 மி)லி கி�மி நRக� ெச<ய�ப	ட �(தமான 

க4ணா&/ெப	 பா	&லி) இ�+� கிரா� மாதி5யாக ேசக5க�ப	ட�. IS: 3025 (தி�(த�ப	ட 

ப%தி) ம23� நR. ம23� கழிQநRைர ஆ<Q ெச<வத2கான நிைலயான /ைறய�� ப& / 

/ைறய��ப& மாதி5க= ப%�பா<Q ெச<ய�ப	டன. 21ஆ� ேததி, APHA ஆ) K	டாக 

ெவளCய�ட�ப	ட�. 
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அ	டவைண 3 5: நிைலயான நைட/ைற 

 

வ. எ4 
அளQ�க= 

ேசாதைன /ைற 

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 22nd Edn.2012-2540-C 

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

7 Total Hardness as CaCO3 APHA 22nd Edn.2012-2340-C 

8 Calcium as Ca APHA 22nd Edn2012.3500 Ca-B 

9 Magnesium as Mg APHA 22nd Edn.2012-3500 Mg-B 

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

11 Sulphate as SO4 APHA 22nd Edn.2012-4500 SO4
--E 

12 Total Alkalinity as CaCO3 APHA 22nd 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 22nd 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 

 

அ	டவைண 3 6 நில(த& நR. மாதி5 /&Qக= 

 

வ. 
எ
4 

அளQ�க= அல%க= 

 

தி	ட( 
தள� 
GW 1 

ப�=ைள
யா. 

ேகாவ�), 

ெந<ேகா
ல� GW 2 

நயாரா 
என.ஜி 

லிமிெட	, 

பனC�ல� 

GW 3 

தி�மய� 

நRதிம�ற� - 

GW 4 

GW 4 

ச4/கநாத
� 

ெபாறிய�ய) 
க)Y5, 

அரச�ப	& 
GW 5 

1 pH (at 25°C) - 7.54 8.35 7.11 7.69 7.66 

2 
Electrical 

Conductivity 
µS/cm 

1549 773 1426 1325 2349 

3 Colour 
Hazen 

Unit 1 2 3 3 5 
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4 Turbidity NTU 
BQL(LOQ

:1) 

BQL(LOQ:1

) 

BQL(LOQ:1

) 2.1 BQL(LOQ:1) 

5 
Total Dissolved 

Solids 
mg/L 

925 455 857 729 1405 

6 
Total Suspended 

Solids 
mg/L 

BQL(LOQ

:2) 

BQL(LOQ:2

) 

BQL(LOQ:2

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

7 
Total Hardness as 

CaCO3 
mg/L 

481 284 588 314 604 

8 Calcium Hardness  mg/L 322 118 296 154 283 

9 

Magnesium 

Hardness as 

CaCO3 

mg/L 

159 165 292 159 321 

10 Calcium as Ca 
mg/L 

129 47.2 118 62.1 113 

11 
Magnesium as 

Mg 

mg/L 

38.7 40.2 71.4 38.6 78.4 

12 Chloride as Cl mg/L 250 71.5 207 171 403 

13 Sulphate as SO4 mg/L 81.6 16.2 11.5 37.6 69.6 

14 
Total Alkalinity as 

CaCO3 
mg/L 

266 300 344 394 451 

15 Iron as Fe mg/L 
BQL(LOQ

:0.1) 

BQL(LOQ:0

.1) 

BQL(LOQ:0

.1) 

BQL(LOQ:0.1

) 

BQL(LOQ:0.1

) 

16 Silica as SiO2 mg/L 31.1 36.3 31 22.8 45.5 

17 
Fluoride as F 

mg/L BQL(LOQ

:0.2) 

BQL(LOQ:0

.2) 

BQL(LOQ:0

.2) 

BQL(LOQ:0.2

) 

BQL(LOQ:0.2

) 

18 Nitrate as NO3 
mg/L 

38.5 6.1 13.6 11.4 31.1 

19 Potassium as K mg/L 15.9 3.90 12.8 12.3 43.1 

20 Sodium as Na mg/L 185 58.4 185 132 352 

 

3.3.6 /&QகளC� வ�ளக�: 

3.3.6.1 நR5� இய2ப�ய) அளQ�க=: 

நR5� அ&�பைட இய2ப�ய) அளQ�க= அடB%� 

நிற�: 

தி	ட தள(தி) காண�ப	ட மதி�� (உ4ைம/ெவளC�பைடயான நிற�): 1 ேஹச) WனC	. 

ஏ23ெகா=ளK&ய ம23� அfமதிக�ப	ட வர��க=: /ைறேய 5 ேஹச) அல%க= 

ம23� 15 ேஹச) அல%க=. தி	ட தள(தி) உ=ள மதி��, IS 10500: 2012 (இBகி�+� 
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"தரநிைலக=" என %றி�ப�ட�ப1கிற�) ப5+�ைர(த ஏ23ெகா=ளK&ய அளQ%= 

உ=ள�. 

வாசைன ம23� �ைவ: 

த4ணR. மணம2ற�. த4ணR5) கா)சிய� ம23� ெமனRசிய� இ��பதா), த4ணR5) 

க&ன(த�ைம இ��பதா), த4ணR5� �ைவ ச23 உ��(த�ைம ெகா4ட�. 

தரநிைலகளC�ப&, வாசைன ம23� �ைவ இணகமாக உ=ள�. 

pH: 

தி	ட தள(தி) காண�ப	ட மதி��: 7.26 

ஏ23ெகா=ளK&ய ம23� அfமதிக�ப	ட வர��க=: 6.5-8.5. pH மதி�� எ�ப� அமில 

அ&�பைட சமநிைலய�� அளவ R1 ஆ%�. தி	ட தள(தி) உ=ள pH இ� மதி��, நR. 

இய2ைகய�) ச23 ந1நிைலயான� எ�பைத ெதளCவாக %றிகிற�. 

 

fyq;f�  

தி	ட தள(தி) காண�ப	ட மதி��: <1 

ஏ23ெகா=ளK&ய ம23� அfமதிக�ப	ட வர��க=: /ைறேய 1 NTU & 5 NTU. 

ெகா+தளC�ப�� மதி�� ெபா�வாக ைப	ேடாப�ளாBட�க= ம23� ப�ற ப&Qக= இ��பைத 

%றிகிற�. தி	ட தள(தி) உ=ள மதி��, த4ணR. ச23 fyq;fshf  இ��பைத %றிகிற�. 

 

ெமா(த கைர+த திட�ெபா�=க=: 

தி	ட தள(தி) காண�ப	ட மதி��: 925 mg/L. 

ஏ23ெகா=ளK&ய ம23� அfமதிக�ப	ட வர��க=: /ைறேய 500 mg/L ம23� 2000 

mg/L. 

&&எ7 எ�ப� த4ணR5) இ�%� கனCம உ��க= ம23� சிறிய அளவ�லான க5ம� 

ெபா�	களC� இ��� ஆ%�. ேம) ம4ண�) உ=ள ேகஷ�க= ம23� அயனCக= த4ணRரா) 

எ1(�; ெச)ல�ப1வதா), இ� /கியமாக ேம2பர�� ஓ	ட(தி� வ�ைளவாக ஏ2ப1கிற�. 

தி	ட தள(தி) உ=ள மதி�� நR. %ைற+த fyq;fshf  இ��பைத %றிகிற�. 
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3.3.6.2 நR5� இரசாயன அளQ�க=: 

%&நR5� இரசாயன அளQ�க= ப��வ�மா3: 

கா)சிய�: 

தி	ட தள(தி) காண�ப	ட மதி��: 129 mg/L. 

ஏ23ெகா=ளK&ய ம23� அfமதிக�ப	ட வர��க=: /ைறேய 75mg/L ம23� 200 

mg/L. 

கா)சிய� அ(தியாவசிய மேராநிW	5ய4	 ஆ%�. கா)சிய(தி� மதி�� 

ஏ23ெகா=ளK&ய அfமதிக�ப	ட தரBகJ%= உ=ள�.  

 

ெவளCம�: 

தி	ட தள(தி) காண�ப	ட மதி��: 38.7 mg/L 

ஏ23ெகா=ளK&ய ம23� அfமதிக�ப	ட வர��க=: /ைறேய 30 mg/L ம23� 100 

mg/L. 

தி	ட தள(தி) உ=ள ெமனRசிய(தி� மதி�� ஏ23ெகா=ளK&ய ஏ23ெகா=ளK&ய 

அளQ%= உ=ள�. 

 

%ேளாைர1: 

தி	ட தள(தி) காண�ப	ட மதி��: 250 mg/L. 

ஏ23ெகா=ளK&ய ம23� அfமதிக�ப	ட வர��க=: /ைறேய 250 mg/L ம23� 1000 

mg/L. 

தி	ட தள(தி) %ேளாைர1 அளQ ஏ23ெகா=ளK&ய ம23� அfமதிக�ப	ட 

வர�ப�2%= உ=ள�.  

 

CaCO3 ஆக ெமா(த கார(த�ைம: 

தி	ட தள(தி) காண�ப	ட மதி��: 266 mg/L  

ஏ23ெகா=ளK&ய ம23� அfமதிக�ப	ட வர��க=: /ைறேய 200 mg/L ம23� 600 

mg/L. 
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ெமா(த கார(த�ைம எ�ப� கா.பேன	1க=, ைபகா.பேன	1க= ம23� 

ைஹ	ராைச1கைள உ=ளடகிய நR5) கைர+�=ள அைன(� கார� ெபா�	களC� ெசறிவ�� 

அளவ R1 ஆ%�. ெமா(த கார(த�ைமய�� மதி�� தி	ட தள(தி) ச23 அதிகமாக உ=ள�, 

இ� த4ணR�% ேசாடா �ைவைய அளC%�. 

 

க&ன(த�ைம: 

தி	ட தள(தி) காண�ப	ட மதி��: 481 mg/L 

ஏ23ெகா=ளK&ய ம23� அfமதிக�ப	ட வர��க=: /ைறேய 200 mg/L ம23� 600 

mg/L. 

தி	ட தள(தி) க&ன(த�ைமய�� மதி�� ஏ23ெகா=ளK&ய வர�ைப வ�ட ச23 

அதிகமாக உ=ள� ஆனா) அfமதிக�ப	ட வர�ப�2%= உ=ள�. க&ன(த�ைமய�� அளQ 

அதிக5�ப� அ5�� ம23� அளவ�1த) ப�ர;சைனகைள ஏ2ப1(தலா�, ேசா�� nக.Q 

அதிக5கலா� ம23� இ� த4ணR5� உ�� �ைவ%� பBகளCகிற�. 

 

3.3.7 ேம2பர�� நR. ப%�பா<Q 

 
பாைறய�ப	& %ள(தி) இ�+� ேம2பர�� நR. மாதி5க= எ1க�ப	டன. /&Qக= கீேழ 

��க�ப	1=ளன. 
 

அ	டவைண 3 7 ேம2பர�� நR. மாதி5 /&Qக= 

 
வ. எ4 அளQ�க= அல%க=  பாைறய�ப	& %ள� 

1 pH (at 25°C) - 8.13 

2 Electrical Conductivity µS/cm 398 

3 Colour Hazen Unit yellowish 

4 Turbidity NTU 13.2 

5 Total Dissolved Solids mg/L 270 

6 Total Suspended Solids mg/L 17 

7 Total Hardness as CaCO3 mg/L 65.3 

8 Calcium as Ca hardness  32.6 

9 Calcium as Ca mg/L 32.6 

10 Magnesium as Mg hardness  13.1 
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11 Magnesium as Mg mg/L 7.94 

12 Chloride as Cl mg/L 38.1 

13 Sulphate as SO4 mg/L 84.2 

14 Total Alkalinity as CaCO3 mg/L 110 

15 Iron as Fe mg/L 4.2 

16 Silica as SiO2 mg/L 26.4 

17 Fluoride as F  0.52 

18 Sodium as Na  11.2 

19 Potassium as K mg/L 2.1 

20 Total Kjeldahl Nitrogen as  N mg/L 22.9 

21 Biochemical Oxygen Demand@270C mg/L 31.6 

22 Chemical Oxygen Demand mg/L 8.8 

23 Dissolved Oxygen mg/L 5.1 

24 Nitrate mg/L 19.8 

 

அfமான�: ேம2பர�� நR5� தரமான� ம(திய மா� க	1�பா	1 வா5ய� நR. தர 

அளQேகா)கJட� A, B, C, D & E வைக நR�ட� ஒ�ப�ட�ப1கிற�. ேசாதைன /&வ�), இர41 

த4ணR�� A வ%��% ெபா�+தவ�)ைல எ�ப� க4டறிய�ப	ட� (வழகமான �(திக5�� 

இ)லாம) ஆனா) கி�மி நRக� ெச<த ப�ற% %&நR. ஆதார�). ஆனா), வ%�� B த4ணR�% 

கா	ட�ப1� ேதைவகைள� Z.(தி ெச<வதா) அைவ ெவளC��ற %ளCய!%� 

பய�ப1(த�படலா�. 

 

3.3.8 காலநிைல ம23� வானCைலய�ய): 

எ+தெவா� வள.;சி( தி	ட(ைத_� ெசய)ப1(�வதி) ஒ� இட(தி� த	பெவ�ப நிைல_� 

வானCைல_� /கிய� பB% வகி%�. வானCைலய�ய) எ�ப� உ=q. கா2றி� தர(ைத� 

�5+�ெகா=வத2கான திறQேகாலா%�, ஏெனனC) வானCைல ம23� வளCம4டல சிதற) 

ஆகியவ23% இைடேய கா2ைற உ=ளடகிய பர+த ெபா�ளC) ஒ� அ(தியாவசிய ெதாட.� 

உ=ள�. 

 

ஆ4ைட நா�% ப�வBகளாக� ப�5கலா�: 

%ளC.கால�: &ச�ப. /த) ப��ரவ5 வைர 

ப�வமைழ% /+ைதய கால�: மா.; /த) ேம வைர 
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மைழகால�: ஜூ� /த) ெச�ட�ப. வைர 

ப�வமைழ% ப�+ைதய கால�: அேடாப. /த) நவ�ப. வைர 

 

i) காலநிைல 

ஆ41 /Pவ�� அதிக ெவ�பநிைல. மாவ	ட(தி) ெபா�வாக வற4ட ம23� ெவ�பமான 

காலநிைல நிலQகிற�. வடகிழ% ப�வமைழய�� தாக(தா) மாவ	ட(தி) மைழ ெப<� 

வ�கிற�. மாவ	ட(தி) அேடாப. மாத(தி) அதிகப	சமாக 397மிம? (சராச5) மைழ 

ெப<�=ள�. 

ii) ெவ�பநிைல 

சராச5 தினச5 ெவ�பநிைல அதிகப	ச� 33.7 °C /த) %ைற+தப	ச� 24 °C வைர இ�%� 

 

iii) மைழ�ெபாழிQ: 

2019-2020 ஆ� ஆ4&) உ4ைமயான ஆ41 மைழ 946.7 மி.ம?., மாவ	ட(தி� 

இய)பான மைழயான 742.12 மி.ம?. ஆ41 மைழ�ெபாழிQ இய)ைப வ�ட 204.58 மிம? 

அதிகமா%�.  

 

��ேகா	ைட மாவ	ட�-இய)பான மைழ�ெபாழிQ 

மிம? இ) அல% 

Year 
ஜன

வ5 

ப��ரவ

5 

மா.

; 

ஏ�ர

) 
ேம 

ஜூ

� 

ஜூ

ைல 

ஆக7

	 

ெச�ட�ப

. 

அேடாப

. 

நவ�ப

. 

&ச�ப

. 

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 
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ஆதார�: மாவ	ட ஆ<Q அறிைக 

 

vi) கா23 திைச வைரபட� 

கா23 திைச வைரபட� எ�ப� ஒ� %றி�ப�	ட கால�ப%திய�) ஒ� %றி�ப�	ட இட(தி) 

கா2றி� திைசய�� பரவைல கா4ப�க வ&வைமக�ப	ட வைரபடBகளC� வ%�ைப 

%றிகிற�. கா23 திைசக= ஒ� எளCய வைரகைல தி	ட(தி) அதிக அளவ�லான தரைவ 

/�ைவ�பதா) பயf=ளதாக இ�%�. 

 

கா2றி� ேவக� ம23� கா2றி� திைச தரQ எ1க�ப	1, கா23 திைச ஜூ� /த) ஆக7	 2022 

வைர தி	டமிட�ப	1=ள�. 
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 பட� 3 7 வ�4	ேரா7 
 

3.3.9 மாதி5 இடBகளC� ேத.Q: 

கா2றி� திைச ம23� கா2றி� ேவக(தி� அ&�பைடய�) தி	ட( தள(�ட� நா�% 

க4காண��� இடBக= ேத.+ெத1க�ப1கி�றன. அைன(� க4காண��� இடBகJ� 

கா2றி� திைசய�) ேத.+ெத1க�ப	1=ளன. 

 

 

 



82 
 

3.4 �23��ற கா2றி� தர� 

அ	டவைண 3 8: மாதி5 இட(தி� ேத.Q 

 

�23;mழ) அளQ�க=: �23��ற கா23 

க4காண��� 

கால� 

ஜூ� /த) ஆக7	 2022 

வ&வைம�� 

வ�திக= 

 

காரண�களC� அ&�பைடய�) க4காண��� நிைலயBக= 

ேத.+ெத1க�ப1கி�றன 

நில�பர��/நில�பர��, ேமேலாBகிய கா2றி� திைச (ஜூ� /த) ஆக7	 

2022 வைர) ேபா�ற நிலQ� வானCைல நிைலைமக=, கா23 மாதி5 

நிைலயBகைள( ேத.+ெத1�பதி) /கிய பB% வகிகி�றன. இ+த 

அளQேகா)களC� அ&�பைடய�), கீேழ கா	ட�ப	1=ளப& ப%திய�) 5 

கா23 மாதி5 நிைலய� ேத.+ெத1க�ப	ட�. 

க4காண��� 
இடBக= 

 

இ��ப�ட� & %றியw1 Vர� (கிம?) திைச 
தி	ட( தள� -AAQ 1 - - 

ப�=ைளயா. ேகாவ�), 

ெந<ேகால� – AAQ 2 

2 W Upwind 

நயாரா என.ஜி லிமிெட	, 

பனC�ல� – AAQ 3 

3.8 N, Crosswind 

தி�மய� நRதிம�ற� – AAQ 4 5.6 S Crosswind 

ச4/கநாத� ெபாறிய�ய) 

க)Y5, அரச�ப	& – AAQ 5 

3.6 E Downwind 

 

/ைற �வாசிகK&ய �க=க= (PM10) - கிராவ�ெம	5 (IS 5182: ப%தி 23:2006) 

�க=க= PM2.5 - கிராவ�ெம	5 (n4ண�ய �க=க=) 

ச)ப. ைட ஆைச1 - கேலா5ெம	5 (ேம2% & ெக< /ைற) (IS 5182: 

ப%தி 02: 2001) 

ைந	ரஜ� ைட ஆைச1 - கேலா5ெம	5 (மா2றியைமக�ப	ட ேஜக� 

& ேஹா;சிச. /ைற) (IS 5182: ப%தி 06:2006) 

க4காண��ப�� 

இைடெவளC 

ஒ� வார(தி) 2 நா	க=, ஒ� மாத(தி) 4 வாரBக= ஒ� ப�வ(தி) 3 

மாதBக=. 

 

3.4.1 �23��ற கா2றி� தர�: /&Qக= & கல+�ைரயாட) 

தி	ட( தள(தி!� ம2ற நா�% இடBகளC!� க4காண�க�ப	ட �23��ற கா2றி� தர(தி� 

ேசாதைன /&Qக= கீேழ ��க�ப	1=ளன. 
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அ	டவைண 3 9 �23��ற கா2றி� தர� 

 
3.4.2 �23��ற கா2றி� தர(தி� வ�ளக�: 

தாக(ைத மதி�ப�1வத2%, AAQ தி	ட தள� ம23� நா�% இடBகளC) க4காண�க�ப	ட�. 

கவனC��: 

PM10 (59 (µg/m3), PM 2.5 (29 (µg/m3), SOx (12 (µg/m3) ,NOx (27 (µg/m3) இ� அதிகப	ச மதி�� ெவtேவ3 

இடBகளC) காண�ப1கிற�. 

 

கண���: 

PM10, PM2.5, Sox, NOx கான க4காண��� /&Qக= மிதமானதாக இ��ப� க4டறிய�ப	ட�. 

கவனCக�ப	ட மதி��க= அைன(�� NAAQ ஆ) ப5+�ைரக�ப	ட தரBகJ%= உ=ளன. 

%
ற
ிய

w1
 

 இ
ட
�

  

PM 10 (µg/m3 ) PM 2.5  (µg/m3 ) SO2  (µg/m3 ) NOx  (µg/m3 ) 
%
ை

ற
+
த
ப
	
ச
�

 

அ
த
ிக
ப	

ச
�

 

சர
ாச

5
 

%
ை

ற
+
த
ப
	
ச
�

 

அ
த
ிக
ப	

ச
�

 

சர
ாச

5
 

%
ை

ற
+
த
ப
	
ச
�

 

அ
த
ிக
ப	

ச
�

 

சர
ாச

5
 

%
ை

ற
+
த
ப
	
ச
�

 

அ
த
ிக
ப	

ச
�

 

சர
ாச

5
 

AAQ 

1 
தி	ட தள� 

35 49 42 14 24 19 4 9 7 8 20 14 

AA
Q 2 

ப�=ைளயா. 
ேகாவ�), 

ெந<ேகால� 40 52 46 16 25 21 4 10 7 8 21 16 

AA

Q 3 

நயாரா 
என.ஜி 
லிமிெட	, 

பானC�ல� 51 59 54 20 29 24 7 12 8 15 26 19 

AA
Q 4 

தி�மய� 
நRதிம�ற� 42 54 48 18 26 22 5 11 8 11 26 18 

AA
Q 5 

ச4/கநாத
� 
ெபாறிய�ய) 
க)Y5, 

அரச�ப	& 51 62 56 22 29 25 6 12 9 12 27 20 

NAAQ தரநிைலக= - 
%&ய���� ப%தி 

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

) 
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பட� 3 8 ஆ<Q� ப%திய�) PM10 (µg/m3) ெசறிQ 

 

பட� 3 9 ஆ<Q� ப%திய�) PM2.5 (µg/m3) ெசறிQ 
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பட� 3 10 ஆ<Q� ப%திய�) SOx (µg/m3) ெசறிQ 

 

பட� 3 11 ஆ<Q� ப%திய�) NOx (µg/m3) ெசறிQ 
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3.5 இைர;ச) mழ): 

அ	டவைண 3.10 இைர;ச) ப%�பா<Q 

�23;mழ) அளQ�க=: ச(த� ப%�பா<Q 

க4காண��� கால�   ஜூ� /த) ஆக7	 2022 

வ&வைம�� வ�திக= ப%திய�� உண.திற� அ&�பைடய�) 

க4காண��� இடBக= 

 

தி	ட( தள� – N1, 

ப�=ைளயா. ேகாவ�), ெந<ேகால� – N2,  

நயாரா என.ஜி லிமிெட	, பனC�ல� – N3, 

தி�மய� நRதிம�ற� – N4  

ச4/கநாத� ெபாறிய�ய) க)Y5, அரச�ப	&-N5 

/ைற 

 

பக) ம23� இரQ ேநரBகளC) இைர;ச) அளQ ம?	டைர� 

பய�ப1(தி ேத.+ெத1க�ப	ட இடBகளC) ஒலி அளQ 

அளவ R1க= எ1க�ப	டன. இைர;ச) நிைல அளவ R1க= 

மண�ேநர இைடெவளCய�) 24 மண�ேநர� ெதாட.+� 

எ1க�ப	டன 

க4காண��ப�� 

இைடெவளC 

5 இடBகளC) இ�+� ஒலி மாதி5க= ேசக5க�ப	டன - 

ஒ� ப�வ(தி2% ஒ�/ைற 

தி	ட( தள� உ	பட ேத.+ெத1க�ப	ட 5 இடBகளC) �23��ற இைர;ச) நிைலக= 

க4காண�க�ப1கி�றன ம23� க4காண��� /&Qக= கீேழ ெதா%க�ப	1=ளன. 

3.5.1 பக) ேநர இைர;ச) அளQ (Leq நா=) 

அ	டவைண 3 11 பக) ேநர இைர;ச) நிைல (Leq நா=) 

 

இட� 
Leq day in dB(A) 

அதிகப	ச� %ைற+தப	ச� சராச5 

தி	ட( தள�  54 43 50 

ப�=ைளயா. ேகாவ�), ெந<ேகால� 57 47 53 

நயாரா என.ஜி லிமிெட	, பனC�ல� 59 45 54 

தி�மய� நRதிம�ற� 58 49 54 

ச4/கநாத� ெபாறிய�ய) க)Y5, 

அரச�ப	& 56 44 52 
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 3.5.2 இரQ இைர;ச) நிைல (Leq Night) 

அ	டவைண 3.12 இரQ இைர;ச) நிைல (Leq Night) 

 

இட� 

Leq Night in dB(A) 

அதிகப	ச� %ைற+தப	ச� சராச5 

தி	ட( தள�  42 35 38 

ப�=ைளயா. ேகாவ�), ெந<ேகால� 44 36 40 

நயாரா என.ஜி லிமிெட	, பனC�ல� 44 37 41 

தி�மய� நRதிம�ற� 45 38 41 

ச4/கநாத� ெபாறிய�ய) க)Y5, 

அரச�ப	& 44 37 41 

 

கண���: 
 

நயரா என.ஜி லிமிெட	, பனC�ல� ம23� தி�மய� நRதிம�ற(தி) அதிகப	சமாக பக) 

இைர;ச) ம23� இரQ ச(த� 59 dB(A) ம23� 45 dB(A) காண�ப	ட�. %ைற+தப	ச பக) 

இைர;ச) ம23� இரQ இைர;ச) /ைறேய 43 dB (A) ம23� 35 dB(A) ஆ%�, இ� தி	ட 

தள(தி) காண�ப	ட�. கவனCக�ப	ட மதி��க= அைன(�� ம(திய மா� க	1�பா	1 

வா5ய� ஆ) ப5+�ைரக�ப	ட தரBகJ%= உ=ளன. 
 

 

3.6 ம4 mழ) 

தி	ட தள(தி) இ�+� 5 கிம? �2றளQ% ம4 mழ) ஆ<Q ெச<ய�ப1கிற�. தா= 

அ5�ப�னா) ம4 பாதிக�ப1வைத 5 கிம? �2றளQ பட� கா	1கிற�. தா= அ5�� எ�ப� 

ெம)லிய அ1%களC) ம4ைண ஒேர மாதி5யாக அக23வ� ம23� ம4ண�� �க=க= 

ம4ண�� ேம2பர�ப�) சமமாக நில(தி) ஊ1�வாத மைழநRரா) ேம2ெகா=ள�ப1� ேபா� 

ஏ2ப1கிற�. 



88 
 

 

 

பட� 3 12 தி	ட தள(தி� 5 கிம? �2றளவ�) ம4 அ5�� /ைற 

3.6.1 அ&�பைட தரQ: 

ம4ண�� தர� %றி(த த2ேபாைதய ஆ<Q, /�ெமாழிய�ப	ட தி	ட(தி� ெசய)பா	1 

க	ட(தி� காரணமாக, அதிக5%� ெசறிQக= ஏேதf� இ�+தா), எதி.கால(தி) க4டறிய 

உதQ� அ&�பைட ப4�கைள நி3Qகிற�. மாதி5 இடBக= ப��வ�� ேநாகBகJட� 

அைடயாள� காண�ப	1=ளன: 

• /�ெமாழிய�ப	ட தி	ட(தி� தாக(ைத ம4 ப4�க= ம23� 

• வ�வசாய உ2ப(தி(திற� பா.ைவய�) மிக /கியமாக ம4ண�� ம?தான தாக(ைத 

தR.மானC(த). 

அ	டவைண 3.13 ம4 தர ப%�பா<Q 

�23;mழ) அளQ�க=: ம4 தர ப%�பா<Q 

க4காண��� கால� ஜூ� /த) ஆக7	 2022 

வ&வைம�� வ�திக= ஆ<Q� ப%திய�� �23;mழ) அைம��களC� 

அ&�பைடய�) 

க4காண��� இடBக= 

 

தி	ட( தள� – SQ 1, 

ப�=ைளயா. ேகாவ�), ெந<ேகால� – SQ 2, 

நயாரா என.ஜி லிமிெட	, பனC�ல� – SQ 3, 

தி�மய� நRதிம�ற� – SQ 4  

ச4/கநாத� ெபாறிய�ய) க)Y5, அரச�ப	& – SQ 5 
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/ைற 

 

மாதி5 ஆஜ.க= ம23� வய) திற� க�வ�ைய� 

பய�ப1(தி கலைவ ம4 மாதி5க= 

க4காண��ப�� இைடெவளC 
 

ஒ� ப�வ(தி2% ஒ�/ைற 5 இடBகளC) ம4 

மாதி5க= ேசக5க�ப	டன 

ஆ<Q� ப%திய�� ம4ண�� தர(ைத மதி�ப�1வத2%, 5 க4காண��� நிைலயBக= 

ேத.+ெத1க�ப	1 /&Qக= கீேழ ெதா%க�ப	1=ளன. 

அ	டவைண 3.14 ம4 தர ப%�பா<Q 

அளQ�க= அல% 
தி	ட( 

தள� SQ 1 

ப�=ைள
யா. 

ேகாவ�), 

ெந<ேகா
ல� SQ 2 

நயாரா 
என.ஜி 

லிமிெட	, 

பனC�ல� SQ 

3 

தி�மய
� 

நRதிம�ற
�  

SQ 4 

ச4/கநாத� 
ெபாறிய�ய) 
க)Y5, 

அரச�ப	& SQ5 

pH (at 25°C) - 7.11 7.67 6.24 7.55 8.12 

Specific Electrical 

Conductivity 
mS/cm 

0.09 0.05 
0.080 

0.06 
0.250 

Water Holding Capacity ml/l 1.3 1.9 5.55 2.1 11.59 

Chloride g/cm3 295 257 222 311 103 

Soluble Calcium  mg/kg 44 104 23 78 22 

Soluble Sodium  mg/kg 49 70 36 65 68 

Soluble Potassium  mg/kg 23 50 27 83 14 

Organic matter % 0.26 0.14 0.39 0.35 0.41 

Soluble Magnesium  mg/kg 40 37 70 94 52 

Total Soluble Sulphates % 121 111 65 98 48 

Cation  Exchange 

Capacity 
mg/kg 

9.5 12.6 
23 

11.6 
20 

Carbonate mg/kg NIL NIL NIL NIL NIL 

Bicarbonate mg/kg 68.5 62.9 78 62.9 195 

Total Nitrogen % 0.21 0.13 0.028 0.21 0.022 
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3.6.1.1 இரசாயன ப4�க=: 

வழகமான சா%ப& /ைறக= ம4ண�� ெமா(த அட.(திைய அதிக5கி�றன, இதனா) 

��க(ைத V41கிற�. இத� வ�ைளவாக நR. ஊ1�வ) வ�கித� %ைறகிற� ம23� ம4 

வழியாக ேவ.க= ஊ1�Qகிற�. %ைற+த ெமா(த அட.(தி ெகா4ட ம4 சாதகமான உட) 

நிைலைமகைள ெகா41=ள�, அேதசமய� அதிக அட.(தி ெகா4டைவ வ�வசாய 

பய�.கJ% ேமாசமான உட) நிைலகைள ெவளC�ப1(�கி�றன. ஆ<Q� ப%திய�) ம4ண�� 

ெமா(த அட.(தி 1.22 /த) 1.45 ெம/100 கிரா� வைர இ�+த�, இ� தாவர வள.;சி% 

சாதகமான உட) நிைலைய %றிகிற�. 1.3 மிலி/லி /த) 11.59 மிலி/லி வைர நR. தாB%� 

திற� காண�ப	ட�. 

 

3.6.1.2 இரசாயன ப4�க=: 

ம4ண�� இரசாயன ப4�க= pH, ப5மா2ற� ெச<யK&ய ேகஷ�க= ம23� NPK மதி��க= 

ம23� க5ம� ெபா�	களC� வ&வ(தி) க�Q3த) நிைல ஆகியைவ அடB%�. pH இ� 

மதி�� 7.11 /த) 8.12 வைர இ�%�, இ� ம4ண�� ெப��பாலான pH ச23 

கார(த�ைமைய %றிகிற�. தி	ட தள(தி) உ=ள ம4 இய2ைகய�) ேசா& ஆ%�, 

ஏெனனC) அைவ மிகQ� ேமாசமான க	டைம�ைப ெகா4&�கி�றன, இ� நR. ஊ1�வ) 

ம23� வ&கா) ஆகியவ2ைற க	1�ப1(�கிற� அ)ல� த1கிற�. க5ம� ெபா�	க= 0.14 

/த) 0.41% வைர மா3ப1�, இ� ம4 சிறி� வளம2றதாக இ��பைத %றிகிற�. 

 

Bulk Density meq/100g 1.35 1.34 1.45 1.32 1.22 

Phosphorous meq/kg 159 145 156 169 256 

Sand % 48.6 54.6 60 54.9 23 

Clay mg/kg 4.9 4.1 4 4.1 25 

Silt mg/kg 46.6 41.3 36 41.0 52 

SAR mg/kg 5.3 16.8 1.2 14.0 2.5 

Silicon % 0.45 0.63 0.81 0.56 0.9 
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3.7 mழலிய) ம23� உய�5ய) ப�/க(த�ைம 

�23;mழ!� ப)!ய�. ெப�க/� தி	ட இட(ைத; �2றி 10 கிம? �2றளQ% ஆ<Q 

ெச<ய�ப1கிற�. தி	ட( தள� ம23� தி	ட� ப%திைய; �2றி_=ள 2 கி.ம?., ைமய 

ம4டலமாகQ�, 2 கி.ம? /த) 10 கி.ம? �2றளQ வைர, இைடயக ம4டலமாகQ� 

க�த�ப1கிற�. 

•  ைமய ம4டல(தி) உ=ள தாவரBக= ம23� வ�லBகினBகளC� மதி�பw	&2காக 

/த�ைம கள ஆ<Q ேம2ெகா=ள�ப1கிற� 

•  இத[க=/இலகியBகளC) இ�+� இர4டா� நிைல தரQ ஆ<Q ெச<ய�ப	1, தாBக) 

ம4டல(தி) உ=ள உய�5னBகைள� �5+� ெகா=ள ெதா%க�ப	ட�. 

 

3.7.1  நில ப%�பா<Qகான /ைறக=: 

3.7.1.1 நில மாதி5 /ைறக= 

 %வா	ரா	 - 2& வ&வ� (எ.கா. ச�ர� அ)ல� ெசtவக� அ)ல� ப�ற வ&வ�) மாதி5 

அல%களாக� பய�ப1(த�ப1கிற� 

 ப5மா2ற� 

o ைல� &ரா�ெச	க= ஒ� நRள� ப5மாண(ைத ம	1ேம ெகா4&�%�, ெபா�வாக 

மாதி5 எ1க�பட ேவ4&ய ப%தி /Pவ�� நR	&க�ப	ட ேட�பா) 

வைரய3க�ப1கிற�. 

o ெப)	 	ரா�ெச	க= அகல� ம23� நRள� ெகா4டைவ. 

o பா.ைவயாள. மாதி5 தள� /Pவ�� ஒ� க2பைன ேகா1 வழியாக /�ேனறி, 

%றி�ப�	ட மாதி5 �=ளCகைள( தR.மானCக அவ.களC� கா) இட(ைத� பய�ப1(�� 

ேபா� ேவக-ப5மா2றBக= நி3வ�ப1கி�றன. 

 

3.7.1.2 மாதி5 /ைறக= 

 ெந�Bகிய தனC�ப	ட /ைற - ஒtெவா� சீர2ற �=ளCய�லி�+�� அ�கி!=ள 

நப�கான Vர� அளவ�ட�ப1கிற�. 
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 அ�கி!=ள அ4ைட /ைற - ஒ� தனCநப5டமி�+� அத� அ�கி!=ள அ4ைட 

வ R	டா�% Vர� அளவ�ட�ப1கிற�. 

 ேர4ட� ேஜா&க= /ைற - மாதி5 �=ளCய�� எதி. பக(தி) ஒ�வ5டமி�+� 

இ�ெனா�வ�% Vர� அளவ�ட�ப1கிற�. 

 �=ளC-ைமய காலா41 (PCQ) /ைற - ஒtெவா� %வா	ர	&!� மாதி5 

�=ளCய�லி�+� அ�கி!=ள நப�கான Vர� அளவ�ட�ப1கிற�. 

 

3.7.2 கள ஆ<Q & வழி/ைற  

/ைறய�� ெபா�(த(ைத மதி�ப�ட, சீர2ற கள ஆ<Q ெச<ய�ப	ட�. தி	ட� ப%திய�லி�+� 

2 கிம? �2றளவ�) கள ஆ<Q நட(த�ப	1, இனBக= அட.(திய�� அ&�பைடய�) ஐ+� 

இடBக= ேத.Q ெச<ய�ப	டன. ம2ற மாதி5 /ைறகJட� ஒ�ப�1�ேபா� 

/�ெமாழிய�ப	ட ஆ<Q% %வா	ரா	 /ைற ேத.+ெத1க�ப	ட�, ஏெனனC) அைவ 

பய�ப1(�வத2% எளCைமயானைவ. %வா	ர	 அ1%க= அளQ ம23� வ&வ(தி) ஒேர 

மாதி5யானைவ ம23� மாதி5 ப%தி /Pவ�� ேதாராயமாக வ�நிேயாகிக�ப1கி�றன, இ� 

ஆ<Q வ&வைம�ைப ேநர&யானதா%கிற�. அைவ மிகQ� மலிQ n	பBகளC) ஒ�றா%�, 

ஏெனனC) அைவ மிக %ைற+த ெபா�	க= ேதைவ�ப1கி�றன. 

 

3.7.3 ஆ<Q /&Q: 

தனC(தனC இனBகளC� (மரBக=) அட.(தி, இைடெவளC, அ&(தள� ப%தி, மி%தி ம23� 

/கிய(�வ மதி�� %றியw1 ேபா�ற தாவர-ச\கவ�ய) அளQ�க= ஆ<Q� ப%திய�) 

ெவtேவ3 அளQகளC) ேதாராயமாக ைவக�ப1� %வா	ேர	&) தR.மானCக�ப	ட�. 

ெதாட.�ைடய இைடெவளC, ெதாட.�ைடய அ&(தள� ப%தி ம23� ஒ�பw	1 அட.(தி 

ஆகியைவ கணகிட�ப	டன, ேம!� இ+த \�றி� K	1(ெதாைக ப)ேவ3 

உய�5னBகJகான /கிய மதி�� %றியw	ைட (IVI) %றிகிற�. �த.க=, \லிைகக= 

ம23� �2கJ%, அட.(தி, இைடெவளC, உறவ�ன. அட.(தி & சா.� இைடெவளC, 

க4டறிய�ப	ட�. 
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ப)ேவ3 வைகயான தாவரBகளC� அதிகப	ச ப�ரதிநிதி(�வ(ைத� ெப3� வைகய�) மாதி5 

நிலBக= ேத.+ெத1க�ப	டன ம23� 2 கிம? �2றளQ ெகா4ட ஆ<Q� ப%திய�� 

ெவtேவ3 ப%திகளC) அ1%க= அைமக�ப	டன. தாவரBகளC� ப%�பா<Q, ஆ<Q� 

ப%திய�) உ=ள ஒtெவா� இன(தி� ஒ�பw	டளவ�) /கிய(�வ(ைத தR.மானCகQ�, 

ெபா�ளாதார `தியாக மதி��மிக உய�5னBக= ெசய)பா	&) அ;�3(த!% உ=ளாவைத 

ெவளC�ப1(தQ� உதQ�. 

 

அ	டவைண 3.15 அட.(தி,  (%), ஆதிக�, சா.� அட.(தி, /கிய மதி�� %றியw1 

 
அளQ�க=

m(திர� 

அட.(தி இனBகளC� தனC�ப	ட ெமா(த எ4ண�ைக/ மாதி5 எ1�பதி) 

பய�ப1(த�ப1� நா2கரBகளC� ெமா(த எ4ண�ைக 

அதி.ெவ4 (%) (இனBக= நிகP� %வா	ரா	களC� ெமா(த எ4ண�ைக/ ஆ<Q 

ெச<ய�ப	ட %வா	ரா	களC� ெமா(த எ4ண�ைக) * 100 

ஆதிக� ெமா(த அ&(தள ப%தி / ெமா(த ப%தி மாதி5 

மி%தி இனBகளC� தனC�ப	ட ெமா(த எ4ண�ைக/ அைவ நிகP� 

%வா	ரா	களC� எ4ண�ைக 

ச�ப+தமான 

அட.(தி 

(ச�ப+தமான தனC�ப	ட ெமா(த எ4ண�ைக/அைன(� இனBகளC� 

அைன(� தனC�ப	ட K	1(ெதாைக) * 100 

ெதாட.�ைடய 

அதி.ெவ4 

(இனBக= நிகP� %வா	ர	களC� ெமா(த எ4ண�ைக/ அைன(� 

இனBகJ� ஆகிரமி(�=ள %வா	ரா	களC� ெமா(த எ4ண�ைக) * 

100 

ச�ப+தமான 

ஆதிக� 

ெகா1க�ப	ட இன(தி� ஆதிக�/அைன(� இனBகளC� ெமா(த 

ஆதிக� 

/கியமான 

மதி�� %றியw1 

ச�ப+தமான அட.(தி + ச�ப+தமான அதி.ெவ4 + ச�ப+தமான 

ஆதிக� 
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அ	டவைண 3.16 ைமய ம4டல(தி) உ=ள மர இனBக= 

 

வ
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IV
I 

IU
C

N
 C

o
n

se
rv

a
ti

o
n

 

S
ta

tu
s 

1 Ficus Carica Athi 

Maram 
2 2 6 0.

3

3 

33.

33 

1 0.2

8 

1.6

8 

2.1

7 

4.4

5 

8.3

1 

Least 

Conce

rn 

2 Cocos nucifera Thennai 10 6 6 1.

6

7 

10

0.0 

1.6

7 

0.1

5 

8.4

0 

6.5

2 

2.3

9 

17.3

2 

Not 

assess

ed 

3 Azadirachta 

indica 

Veppa

m 

17 6 6 2.

8

3 

10

0.0 

2.8

3 

0.1

3 

14.

29 

6.5

2 

1.9

8 

22.7

9 

Not 

assess

ed 

4 Tamarindus 

indica 

Puli 10 6 6 1.

6

7 

10

0.0 

1.6

6 

0.2

0 

8.4

0 

6.5

2 

3.0

9 

18.0

2 

Not 

assess

ed 

5 Mangifera 

indica 

Mamar

am 

7 6 6 1.

1

7 

10

0.0 

1.1

6 

0.0

7 

5.8

8 

6.5

2 

1.1

1 

13.5

2 

Data 

insuffi

cient 

6 Morinda 

pubescens 

Nuna 6 6 6 1.

0

0 

10

0.0 

1 0.2

4 

5.0

4 

6.5

2 

3.7

4 

15.3

1 

Not 

assess

ed 

7 Couroupita 

guianensis 

Nagalin

gam 

5 3 6 0.

8

3 

50.

00 

1.6

7 

0.1

4 

4.2

0 

3.2

6 

2.1

8 

9.64 Not 

assess

ed 

8 Bombax ceiba Sittan 4 4 6 0.

6

7 

66.

67 

1 0.0

8 

3.3

6 

4.3

5 

1.2

7 

8.98 Not 

assess

ed 

9 Acacia nilotica Karuvel

ai 

4 4 6 0.

6

7 

66.

67 

1 0.2

8 

3.3

6 

4.3

5 

4.4

5 

12.1

6 

Least 

Conce

rn 
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10 Bambusa 

vulgaris 

Moongi

l 

4 4 6 0.

6

7 

66.

67 

1 0.5

0 

3.3

6 

4.3

5 

7.9

2 

15.6

3 

Not 

assess

ed 

11 Syzygium 

cumini 

naval 5 1 6 0.

8

3 

16.

67 

5 0.1

1 

4.2

0 

1.0

9 

1.7

9 

7.07 Not 

assess

ed 

12 Carica papaya Papaya 3 3 6 0.

5

0 

50.

00 

1 0.0

9 

2.5

2 

3.2

6 

1.4

3 

7.21 Not 

assess

ed 

13 Psidium 

guajava 

Guava 3 3 6 0.

5

0 

50.

00 

1 0.2

3 

2.5

2 

3.2

6 

3.6

1 

9.39 Not 

assess

ed 

14 Cassia siamea ManjalK

onrai 

3 2 6 0.

5

0 

33.

33 

1.5 0.0

7 

2.5

2 

2.1

7 

1.1

1 

5.81 Least 

Conce

rn 

15 Ficus religiosa Arasa 

maram 

3 3 6 0.

5

0 

50.

00 

1 0.0

9 

2.5

2 

3.2

6 

1.3

5 

7.13 Not 

assess

ed 

16 Musa paradise Vaazhai 3 3 6 0.

5

0 

50.

00 

1 0.0

8 

2.5

2 

3.2

6 

1.1

9 

6.9

7 

Not 

assess

ed 

17 Prosopis 

juliflora 

Vaelikar

uvai 

3 3 6 0.

5

0 

50.

00 

1 0.2

1 

2.5

2 

3.2

6 

3.3

4 

9.1

3 

Not 

assess

ed 

18 Tectona 

grandis 

Thekku 3 3 6 0.

5

0 

50.

00 

1 0.1

2 

2.5

2 

3.2

6 

1.8

8 

7.6

6 

Not 

assess

ed 

19 Thespesia 

populnea 

Poovara

sam 

3 3 6 0.

5

0 

50.

00 

1 0.1

5 

2.5

2 

3.2

6 

2.3

9 

8.1

8 

Not 

assess

ed 

20 Causuarina 

equisetifolia 

Savukk

u 

2 2 6 0.

3

3 

33.

33 

1 0.2

1 

1.6

8 

2.1

7 

3.3

4 

7.2

0 

Not 

assess

ed 

21 Alstonia 

scholaris 

Elilaipal

ai 

2 2 6 0.

3

3 

33.

33 

1 0.2

7 

1.6

8 

2.1

7 

4.3

1 

8.1

6 

Least 

Conce

rn 
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22 Anacardium 

occidentale 

Cashew 1 1 6 0.

1

7 

16.

67 

1 0.4

4 

0.8

4 

1.0

9 

6.9

6 

8.8

8 

Not 

assess

ed 

23 Artocarpus 

heterophyllus 

Palaa 2 2 6 0.

3

3 

33.

33 

1 0.1

8 

1.6

8 

2.1

7 

2.8

5 

6.7

0 

Not 

assess

ed 

24 Aegle 

marmelos 

Vilvam 1 1 6 0.

1

7 

16.

67 

1 0.1

6 

0.8

4 

1.0

9 

2.5

0 

4.4

3 

Not 

assess

ed 

25 Delonix elata Perung

ondrai 

1 1 6 0.

1

7 

16.

67 

1 0.1

7 

0.8

4 

1.0

9 

2.6

2 

4.54 Least 

Conce

rn 

26 Pithecellobium 

dulce 

Koduka

puli 

1 1 6 0.

1

7 

16.

67 

1 0.1

4 

0.8

4 

1.0

9 

2.1

8 

4.1

1 

Not 

assess

ed 

27 Citrus medica Elumich

ai 

2 2 6 0.

3

3 

33.

33 

1 0.2

3 

1.6

8 

2.1

7 

3.6

1 

7.46 Not 

assess

ed 

                                                              

Total 

11

0 

83     5.0

2 

    
 

 

அ	டவைண 3 17 ைமய ம4டல(தி) �த.க= 

 

வ
. 
எ
4

 

 
அ
ற
ிவ

�ய
)
 ெ

ப
ய
. 

உ
=
q

. 
ெ
பய
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o
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u
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n
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D
e
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F
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q
u

e
n
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 (

%
) 

A
b

u
n

d
a

n
ce

 

R
e

la
ti

v
e

 D
e

n
si

ty
 

R
e

la
ti

v
e

 F
re

q
u

e
n

cy
 

IU
C

N
 C

o
n

se
rv

a
ti

o
n

 S
ta

tu
s 

1 Jatropagossypifolia Kaatamanaku 32 17 24 1.17 0.71 1.65 14.4

3 

17.1

7 

Not 

Assesse

d 
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2 Calotropis gigantea Erukam 16 12 24 0.58 0.50 1.17 7.22 12.1

2 

Not 

Assesse

d 

3 Tabernaemontanadivari

cata 

Crepe Jasmine 4 3 24 0.13 0.13 1 1.55 3.03 Not 

Assesse

d 

4 Catharanthus roseus Nithyakalyani 4 3 24 0.13 0.13 1 1.55 3.03 Not 

Assesse

d 

5 Datura metal Ummattangan

i 

7 4 24 0.21 0.17 1.25 2.58 4.04 Not 

Assesse

d 

6 Robiniapseudoacacia Black locust 15 5 24 0.71 0.21 3.4 8.76 5.05 Least 

Concer

n 

7 Acalypha indica Kuppaimeni 18 8 24 0.83 0.33 2.5 10.3

1 

8.08 Not 

Assesse

d 

8 Stachytarpheaurticifolia Rat tail 13 9 24 0.63 0.38 1.67 7.73 9.09 Not 

Assesse

d 

9 Woodfordiafruiticosa Velakkai 4 3 24 0.13 0.13 1 1.55 3.03 Least 

Concer

n 

10 Hibiscus rosa sinensis Sembaruthi 3 2 24 0.13 0.08 1.5 1.55 2.02 Not 

Assesse

d 

11 Lantana camara Unnichedi 8 6 24 0.38 0.25 1.5 4.64 6.06 Not 

Assesse

d 

12 Parthenium 

hysterophorous 

 Vishapoondu 45 13 24 2.08 0.54 3.85 25.7

7 

13.1

3 

Not 

Assesse

d 
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13 Euphorbia geniculata Amman 

Pacharisi 

5 3 24 0.13 0.13 1 1.55 3.03 Not 

Assesse

d 

 

அ	டவைண 3 18 ைமய ம4டல(தி) உ=ள \லிைகக= & �)க= 

 

வ
. 
எ
4

 

 
அ
ற
ிவ

�ய
)
 ெ

பய
. 

உ
=
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 D
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si
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R
e
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ti

v
e

 F
re

q
u

e
n

cy
 

IU
C

N
 C

o
n

se
rv

a
ti

o
n

 s
ta

tu
s 

1 Helicteresisora Valampuri 4 2 30 0.07 0.07 1 0.79 2.15 Not 

assesse

d 

2 Tridax procumbens Vettukaayathalai 7 4 30 0.17 0.13 1.25 1.98 4.30 Not 

assesse

d 

3 Heraculem 

spondylium 

Hog Weed 19 10 30 0.67 0.33 2 7.94 10.7

5 

Not 

assesse

d 

4 Tridax procumbens Cuminipachai 18 4 30 0.50 0.13 3.75 5.95 4.30 Not 

assesse

d 

5 Senna occidentalis Nattamsakarai 30 4 30 0.83 0.13 6.25 9.92 4.30 Not 

assesse

d 

6 Plumbago zeylanica Chittiramoolam 12 3 30 0.10 0.10 1 1.19 3.23 Not 

assesse

d 

7 Scrophularia 

nodosa 

Sarakkothini 18 7 30 0.50 0.23 2.14 5.95 7.53 Not 

assesse

d 
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8 Viburnum 

dentatum 

Viburnum 7 5 30 0.17 0.17 1 1.98 5.38 Least 

concer

n 

9 Cynodondactylon Arugu 15 6 30 0.40 0.20 2 4.76 6.45 Not 

assesse

d 

10 Euphorbia hirta Amman Pacharisi 7 4 30 0.17 0.13 1.25 1.98 4.30 Not 

assesse

d 

11 Sida cordifolia Maanikham 50 4 30 1.50 0.13 11.2

5 

17.8

6 

4.30 Not 

assesse

d 

12 Sida acuta Malaidangi 12 3 30 0.33 0.10 3.33 3.97 3.23 Not 

assesse

d 

13 Laportea 

canadensis 

Peruganchori 28 20 30 1.00 0.67 1.5 11.9

0 

21.5

1 

Not 

assesse

d 

14 Sporobolus fertilis Giant Parramatta 

Grass 

   10 4 30 0.30 0.13 2.25 3.57 4.30 Not 

assesse

d 

15 Tephrosia purpurea Kavali 23 4 30 0.67 0.13 5 7.94 4.30 Not 

assesse

d 

3.7.4 மா.கெலஃ� \ல� ஷான� - வ Rன. இ�ெட7, ஈtன7 ம23� ெசPைமய�� \ல� 

இனBக= ப�/க(த�ைமைய கணகி1த): 

ப)!ய�. %றியw1 எ�ப� தரQ(ெதா%�ப�) எ(தைன வைகயான இனBக= உ=ளன எ�பைத� 

ப�ரதிபலி%� அளQ அளவ R1 ஆ%�, அேத ேநர(தி) அ+த வைகயான உய�5னBகளCைடேய 

அ&�பைட நி3வனBக= (தனCநப.க= ேபா�றைவ) எtவளQ சமமாக 

வ�நிேயாகிக�ப1கி�றன எ�பைத கணகி) எ1(�ெகா=கிற�. வைககளC� எ4ண�ைக 

அதிக5%� ேபா� ம23� சமநிைல அதிக5%� ேபா� ப)!ய�. %றியw	&� மதி�� 

அதிக5கிற�. %றி�ப�	ட எ4ண�ைகய�லான வைக இனBகJ%, அைன(� வைக 
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உய�5னBகJ� சமமாக அதிகமாக இ�%�ேபா� ப)!ய�. %றியw	&� மதி�� 

அதிக5க�ப1கிற�. ஆ<Q� ப%திய�) தாவர /&QகளC� வ�ளக� கீேழ 

ெகா1க�ப	1=ள�. 

அ	டவைண 3 19 இனBக= ப�/க(த�ைமய�� கணகீ1 

 
Description Formula 

Species diversity – Shannon – Wiener 

Index 

H=Σ[(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 ஷாேனா� - வ Rன. இ�ெட7 \ல� இனBக= ப�/க(த�ைமைய கணகி1த), 

மரBகJ% மா.கெலஃ� \ல� சமநிைல ம23� ெசPைம 

i. இனBக= ப�/க(த�ைம 

 

அறிவ�ய) ெபய. 
ெபா�வான 

ெபய. 

இனBகளC� 

எ4ண�

ைக 

Pi ln (Pi) Pi x ln (Pi) 

Ficus Carica Athi Maram 2 0.018182 -4.00733 -0.07286 
Cocos nucifera Thennai 10 0.090909 -2.3979 -0.21799 
Azadirachta indica Veppam 17 0.154545 -1.86727 -0.28858 
Tamarindus indica Puli 10 0.090909 -2.3979 -0.21799 
Mangifera indica Mamaram 7 0.063636 -2.75457 -0.17529 
Morinda pubescens Nuna 6 0.054545 -2.90872 -0.15866 
Couroupita guianensis Nagalingam 5 0.045455 -3.09104 -0.1405 
Bombax ceiba Sittan 4 0.036364 -3.31419 -0.12052 
Acacia nilotica Karuvelai 4 0.036364 -3.31419 -0.12052 
Bambusa vulgaris Moongil 4 0.036364 -3.31419 -0.12052 
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Syzygium cumini naval 5 0.045455 -3.09104 -0.1405 
Carica papaya Papaya 3 0.027273 -3.60187 -0.09823 
Psidium guajava Guava 3 0.027273 -3.60187 -0.09823 
Cassia siamea ManjalKonrai 3 0.027273 -3.60187 -0.09823 
Ficus religiosa Arasa maram 3 0.027273 -3.60187 -0.09823 
Musa paradise Vaazhai 3 0.027273 -3.60187 -0.09823 
Prosopis juliflora Vaelikaruvai 3 0.027273 -3.60187 -0.09823 
Tectona grandis Thekku 3 0.027273 -3.60187 -0.09823 
Thespesia populnea Poovarasam 3 0.027273 -3.60187 -0.09823 
Causuarina 

equisetifolia 
Savukku 2 0.018182 -4.00733 -0.07286 

Alstonia scholaris Elilaipalai 2 0.018182 -4.00733 -0.07286 
Anacardium 

occidentale 
Cashew 1 0.009091 -4.70048 -0.04273 

Artocarpus 

heterophyllus 
Palaa 2 0.018182 -4.00733 -0.07286 

Aegle marmelos Vilvam 1 0.009091 -4.70048 -0.04273 
Delonix elata Perungondrai 1 0.009091 -4.70048 -0.04273 
Pithecellobium dulce Kodukapuli 1 0.009091 -4.70048 -0.04273 
Citrus medica Elumichai 2 0.018182 -4.00733 -0.07286 

 ெமா(த� 
 

110 
  

-3.02215005 

 

H (Shannon Diversity Index) =1.76 

          �த.க= 

அறிவ�ய) ெபய. 
ெபா�வான 

ெபய. 

இனBகளC� 

எ4ண�ைக 

Pi ln (Pi) Pi x ln 

(Pi) 

Jatropagossypifolia Kaatamanaku 32 
0.183908 -1.69332 

-

0.31142 

Calotropis gigantea Erukam 16 
0.091954 -2.38647 

-

0.21945 

Tabernaemontanadivari

cata 
Crepe Jasmine 4 

0.022989 -3.77276 

-

0.08673 

Catharanthus roseus Nithyakalyani 4 
0.022989 -3.77276 

-

0.08673 

Datura metal 
Ummattangan

i 
7 

0.04023 -3.21315 

-

0.12926 
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Robiniapseudoacacia Black locust 15 
0.086207 -2.45101 

-

0.21129 

Acalypha indica Kuppaimeni 18 
0.103448 -2.26868 

-

0.23469 

Stachytarpheaurticifolia Rat tail 13 
0.074713 -2.59411 

-

0.19381 

Woodfordiafruiticosa Velakkai 4 
0.022989 -3.77276 

-

0.08673 

Hibiscus rosa sinensis Sembaruthi 3 
0.017241 -4.06044 

-

0.07001 

Lantana camara Unnichedi 8 
0.045977 -3.07961 

-

0.14159 

Parthenium 

hysterophorous 
 Vishapoondu 45 

0.258621 -1.35239 

-

0.34976 

Euphorbia geniculata 
Amman 

Pacharisi 
5 

0.028736 -3.54962 -0.102 

ெமா(த� 
 

174 
  

-2.2234 

 

H (Shannon Diversity Index) =1.97 

        \லிைகக= 

 

அறிவ�ய) ெபய. 
ெபா�வான 

ெபய. 

இனBகளC� 

எ4ண�

ைக 

Pi ln (Pi) Pi x ln 

(Pi) 

Plumbago 

zeylanica 

Chittiramoolam 3 0.011905 -4.43082 -0.05275 

Mimosa pudica Thottacherungi 6 0.02381 -3.73767 -0.08899 

Sida acuta Malaidangi 10 0.039683 -3.22684 -0.12805 

Scrophularia 

nodosa 

Sarakkothini 15 0.059524 -2.82138 -0.16794 

Helicteresisora Valampuri 2 0.007937 -4.83628 -0.03838 



103 
 

Cynodondactylon Arugu 12 0.047619 -3.04452 -0.14498 

Sporobolus fertilis Giant Parramatta 

Grass 

9 0.035714 -3.3322 -0.11901 

Viburnum 

dentatum 

Viburnum 5 0.019841 -3.91999 -0.07778 

Heraculem 

spondylium 

Hog Weed 20 0.079365 -2.5337 -0.20109 

Laportea 

canadensis 

Peruganchori 30 0.119048 -2.12823 -0.25336 

Euphorbia hirta Amman Pacharisi 5 0.019841 -3.91999 -0.07778 

Tridax 

procumbens 

Vettukaayathalai 5 0.019841 -3.91999 -0.07778 

Tephrosia 

purpurea 

Kavali 20 0.079365 -2.5337 -0.20109 

Sida cordifolia Maanikham 45 0.178571 -1.72277 -0.30764 

Tridax 

procumbens 

Cuminipachai 15 0.059524 -2.82138 -0.16794 

Ruelliastrepen

s 

Grandinayag

am 

25 0.099206 -2.31055 -0.22922 

Senna 

occidentalis 

Nattamsakar

ai 

25 0.099206 -2.31055 -0.22922 

   ெமா(த� 
 

252 
  

-2.56298 

 

H (Shannon Diversity Index) =2.39 

i. சமநிைல 

 

வ�வரBக= 

 
H Hmax 

சமநிைல 

இனBக= 

ெசPைம 

(Margalef) 

மரBக= 3.02 3.36 0.89 5.95 

�த.க= 2.22 2.56 0.86 2.32 

\லிைகக= 2.51 2.70 0.92 2.51 
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ேம2Kறியவ2றிலி�+�, \லிைக ச\க� அதிக ப�/க(த�ைமைய ெகா41=ள� எ�பைத 

வ�ளகலா�. மர(தி� ச\க� %ைறவான ப�/க(த�ைமைய கா	1கிற�. ெப��பாலான 

நா2கரBக= பைழய இைழகைள ெகா4ட தாவர இனBகளC� தைல/ைறைய 

க	1�ப1(தி_=ளன எ�ப�� கவனCக�ப1கிற�. அதிக \லிைக இனBக= ப�/க(த�ைமைய 

அதிக எ4ண�ைகய�லான ெவ2றிகரமான இனBக= ம23� அதிக �23;mழ) இடBக= கிைட%� 

நிைலயான �23;mழ) அைம�பாக வ�ளகலா�, �23;mழ) மா2ற� ஒ	1ெமா(த �23;mழ) 

அைம�ைப ேசத�ப1(�� வா<�� %ைறQ. மர� ம23� �த.கJட� ஒ�ப�1� ேபா� \லிைக 

ச\க(தி2% இனBக= ெசPைம அதிக�. 

 

3.7.6 இைடெவளC /ைற 

ஆ<Q� ப%திய�� ெபா�ளாதார /கிய(�வ� வா<+த தாவரBக= 

வ�வசாய பய�.க=: ெந), மகா;ேசாள� /கிய பய�5ட�ப1கிற�. வாைழ, ப�பாளC, மா�பழ�, 

ெகா<யா ேபா�ற ப)ேவ3 பழBகJ�, க(த5, /�Bைககா<, ெவBகாய�, ெகா(தம)லி ேபா�ற 

கா<கறிகJ� உ=q. மகளா) வள.க�ப1கி�றன. 

 

ம�(�வ இனBக=: �த. கா1 ம23� த5� நிலBகளC) ெபா�வாக கிைட%� பல ம�(�வ 

இனBக= அ�கி!=ள ப%திய�!� உ=ளன. அ7பாரக7 ேர7ேமாச7 (சதா/)லி), ஏகி= 

மா.ெமேலா7 (தBக ஆ�ப�=), அசா&ராடா இ4&கா (ேவ��) ேபா�றைவ இ�ப%திய�� 

ெபா�வான ம�(�வ வைககளா%�. 

 

அ5ய ம23� அழி_� நிைலய�) உ=ள மல. இனBக=: ஆ<Q� ப%திய�) அ5தான அ)ல� 

அழி+� வ�� அ)ல� அ;�3(த�ப1� (RET) இனBக= எ�Q� இ)ைல. தாவரBக= 

கணெக1�ப�� ேபா�, IUCN (இய2ைக ம23� இய2ைக வளBகைள� பா�கா�பத2கான ச.வேதச 

ஒ�றிய�) வழிகா	1த)களC� கீ[ எ+த உய�5ன/� அழி_� அ)ல� அ;�3(த!% 

உ=ளாகவ�)ைல. 
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 3.7.7 வ�லBகின ச\கBக= 

வ�லBகினBகைள ஆ<Q ெச<ய ேநர& ம23� மைற/க க4காண��� /ைறக= 

பய�ப1(த�ப	டன. 

•   �=ளC கணெக1�� /ைற: ஒtெவா� தள(தி!� 15 நிமிடBகJ% அவதானC��க= 

ெச<ய�ப	டன. 

சாைலேயார எ4ண�ைகக=: பா.ைவயாள. ஒ� தள(திலி�+� தள(தி2% ேமா	டா. 

வாகனBகளC) பயண� ெச<தா., அைன(� பா.ைவகJ� பதிQ ெச<ய�ப	டன (இ� பக) 

ம23� இரQ ேநரBகளC) ெச<ய�ப	ட�). ஒtெவா� இன(தி� மி%தியான %றியw1� 

நி3வ�ப	ட�. 

 

ெப)ல	 ம23� 	ரா எ4ண�ைகக=: சா(தியமான அைன(� வ�லB% தடBக= ம23� 

�க=க= அைடயாள� காண�ப	1 பதிQ ெச<ய�ப	டன (சQ( T	, 1978). 

K1தலாக, இைடயக ம4டல(தி) வ�நிேயாகிக�ப	ட வ�லBகினBகளC� ப	&யைல 

ஒ�Bகிைணக ெதாட.�ைடய இலகியBகளC� ஆ<Q� ெச<ய�ப	ட�. 

 

வனவ�லB% பா�கா��; ச	ட�, 1972 (WPA 1972, அநாமேதய. 1991, உபா(யா< 1995, ச�.ேவதி 

ம23� ச�.ேவதி 1996) அ&�பைடய�) இனBக= அ	டவைண II அ)ல� I என ��கமாக� 

ப	&யலிட�ப	1, இB% அழி+� வ�� உய�5னBகளாக க�த�ப1கி�றன. ேகாh (1994) இ) 

ப	&யலிட�ப	ட இனBக= இ+திய சிவ�� ப	&ய) இனBகளாக க�த�ப1கி�றன. 

ஏ23ெகா=ள�ப	ட /ைற: 

ஒtெவா� தள(தி!� 15 நிமிடBகJ% (10 /ைற) அவதானC��க= ெச<ய�ப	ட இ+த 

ேம�பா	1( தி	ட(தி2காக �=ளC கணெக1�� /ைற ப��ப2ற�ப	ட�. 

/கிய ம4டல(தி) ஆ<Q: 

2 கிம? �2றளவ�) ஆ<Q% �=ளC ச.ேவ /ைற ப��ப2ற�ப	ட� ம23� ப��வ�� இனBக= 

காண�ப	டன. 
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பாY	&க=: கள ஆ<வ�� ேபா� எ+த கா	1 பாY	& இன/� ேநர&யாக 

காண�படவ�)ைல. ஆ<Q� ப%திைய; �2றி_=ள உ=q. கிராம மகJட� 

கல+�ைரயா&_� அ+த� ப%திய�) கா	1 வ�லB%க= இ��பைத உ3தி�ப1(த 

/&யவ�)ைல. /தனCைல கணெக1�ப�� ேபா� \�3 உ5க�ப	ட பைன அண�), 

ெபா�வான இ+திய /ய), ெபா�வான /BK7, ெபா�வான எலி ேபா�றைவ காண�ப	டன. 

 

Avifauna: பறைவக= �23;mழ) அைம��களC) மனCத தாகBகைள க4காண�(த) ம23� 

�5+�ெகா=வத2கான %றிகா	&களாக க�த�ப1வதா) (Lawton, 1996) /P ஆ<Q ப%தி ம23� 

�2றி_=ள ப%திகJ%=J� கணெக1�� \ல� avifauna ப2றிய அளQ தரQகைள ேசக5க 

/ய2சி ேம2ெகா=ள�ப	ட�. /த�ைம கணெக1�ப�) இ�+�, ெமா(த� 26 வைகயான 

பறைவய�னBக= க4டறிய�ப	1 ஆ<Q� ப%திய�) பதிQ ெச<ய�ப	டன. இ+த 

ப�ரா+திய(தி) உ=ள பறைவய�னBகளC� ப�/க(த�ைம மிகQ� அதிகமாகQ� 

ஊகமளC�பதாகQ� காண�ப	ட�. 

 

ஆ<Q� ப%திய�) காண�ப1� வ�லBகினBகளC� ப	&ய) கீேழ உ=ள அ	டவைணய�) 

%றி�ப�ட�ப	1=ள�. 

அ	டவைண 3 20 வ�லBகினBகளC� ப	&ய) 

 

அறிவ�ய) ெபய. 
ெபா�வான 

ெபய. 

வனவ�லB% 
பா�கா�� ச	ட(தி� 

அ	டவைண 

IUCN பா�கா�� நிைல 

பாY	&க= 

Funambulus 

pennanti 

Palm Squirrel IV Least Concern 

Mus rattus Indian rat IV Not listed 

Bandicota 

bengalensis 

Indian mole rat IV Least Concern 
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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 

பறைவக= 

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 
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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 

ஊ.வன & நR.வ R[;சிக= 

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 

ப	டா�Z;சிக= 

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 
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3.8 மக=ெதாைக ம23� ச\க ெபா�ளாதார� 

தி	ட தள(தி) இ�+� 10 கிம? �2றளவ�) மக=ெதாைக கணெக1�� ஆ<Q 

ெச<ய�ப1கிற� 

 
பட� 3.13 தி	ட( தள(ைத; �2றி_=ள ச\க� ெபா�ளாதார வைரபட�. 

 

ஆ<Q� ப%திய�) உ=ள அைன(� கிராமBகJகான மக= ெதாைக, %1�ப�, பாலின 

வ�கித�, எP(தறிQ வ�கித�, SC, ST வ�வரBக= கீேழ ப	&யலிட�ப	1=ளன: 
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அ	டவைண 3 22: மக=ெதாைக கணெக1�� ஆ<Q 

ஆதார�: இ+திய மக= ெதாைக கணெக1��, 2011 

 

ெபய. %1�ப� 

 
மக= ெதாைக பாலின வ�கித� 

எP(தறிQ

வ�கித� 

SC ST 

   
ஆ4 ெப4 ஆ4 ெப4 

  

பனB%& 
569 2335 1178 1157 749 553 49 0 

ேபைரW. 516 2292 1167 1125 810 632 657 0 

ப�லிவல� 
223 919 448 471 306 238 416 0 

ெச)!%& 
453 1963 976 987 676 542 589 0 

வைளய�ப	& 
727 2809 1349 1460 1000 871 821 0 

%�மாB%& 
614 2643 1314 1329 1007 758 337 0 

�)வய) 
535 2216 1069 1147 767 649 1040 0 

ஆய�B%& 
600 2582 1328 1254 968 657 1143 0 

ேகாத4டராம�ர� 
430 1863 936 927 639 478 0 0 

ேமY. 230 949 475 474 261 188 126 0 

ப�ல%&�ப	& 
90 383 194 189 138 99 110 0 

ந)Y. 508 2078 1033 1045 729 480 328 0 

வ�ரா;சிைல 1 ப�	 
180 697 334 363 239 179 377 1 

ம)லB%& 
396 1429 687 742 492 415 157 0 

மைறய�ப	& 
389 1757 891 866 593 459 743 0 

ஊைனW. 1454 6014 3061 2953 2286 1809 1365 217 

ெல�பள%& 
1090 4539 2257 2282 1681 1332 678 15 

ேதகா	r. 1932 7632 3845 3787 3019 2310 867 1 
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3.9 ேபா%வர(� பாதி�� மதி�பw1 

கனரக ேமா	டா. வாகனBக=, இல%ரக வாகனBக= ம23� இ�/\�3 சகர வாகனBக= 

என \�3 வைககளC� கீ[ வாகனBகைள கா	சி க4காண��� ம23� எ4ண� \ல� 24 

மண�ேநர� ெதாட.+� ேசக5க�ப	ட ேபா%வர(� தரQ. சாைலகளC) ேபா%வர(� 

ெந5ச) அதிகமாக இ��பதா), ஒtெவா� ஷி�&!� ஒtெவா� 7ேடஷனC!� ஒேர 

ேநர(தி) இர41 திறைமயான நப.க= நி3(த�ப	டன. - ேபா%வர(ைத கணகி1வத2காக 

இ� திைசகளC!� தலா ஒ�வ.. ஒtெவா� மண� ேநர(தி� /&வ�!�, �திதாக எ4s� 

பதிQ� ேம2ெகா=ள�ப	டன. \�3 வைககளC� கீ[ ஒ� மண� ேநர(தி2% ெமா(த 

வாகனBகளC� எ4ண�ைக தR.மானCக�ப	ட�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

பட� 3 14: தள இைண�� 

 

 

 

பட� 3.14: தள இைண�� 
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அ	டவைண 3 23: ஒ� நாைள% வாகனBகளC� எ4ண�ைக 

 

வ. 
எ4 

வாகனBக=  
வாகனBகளC� 

எ4ண�ைக /நா= 

பயண�க= 

கா. அல% 

(PCU) 

PCU இ) உ=ள ெமா(த 

வாகனBகளC� 

எ4ண�ைக 
  

NH-210 - NH-210 

1 கா.க= 820 1 820 

2 ேப�+�க= 280 3 840 

3 &ர%க= 257 3 771 

4 இ� சகர வாகனBக= 920 0.5 460 

5 /;சகர வ4&க= 381 1.5 571.5 

ெமா(த� 2658  3462.5 

அ	டவைண 3 24: த2ேபா�=ள ேபா%வர(� m[நிைல ம23� LOS 

 
சாைல V (ப�ம அளQ 

in PCU/hr) 

C (Capacity in 

PCU/hr) 

Existing V/C 

Ratio 

LOS 

NH45 3463/24=144             447 0.32 B 

%றி��: தி�மய� ெபா�னமராவதி சாைல% த2ேபா�=ள நிைல "மிகQ� ந�றாக" உ=ளன. 
 

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 
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4 எதி.பா.க�ப1� �23;mழ) பாதி��க= & தண��� நடவ&ைகக= 

 

இ+த அ(தியாய� �23;mழலி) எதி.பா.க�ப1� பாதி��க= ம23� தண��� 

நடவ&ைககைள வ�வ5கிற�. ேம2ெகா=ள�ப	ட ஆ<Qக= உ	பட தாகBகைள மதி�ப�1� 

/ைற, தாகBகைள மதி�ப�1வத2% ப��ப2ற�ப	ட மாடலிB n	பBக= ஆகியைவ இ+த 

அ(தியாய(தி) வ�5வாக வ�வ5க�பட ேவ41�. இ� க	1மான ம23� ெசய)பா	1 

க	டBகளC� ேபா� அ&�பைட அளQ�களC) ஏ2ப1� பாதி��களC� வ�வரBகைள ெகா1க 

ேவ41� ம23� /�ெமாழிபவரா) ெசய)ப1(த�பட ேவ4&ய தண��� நடவ&ைககைள 

ப5+�ைரக ேவ41�. 

 

4.1 அறி/க� 
ஒ� வசதிய�� ெசய)பா1க=, தயா5��க= அ)ல� ேசைவகளC� வ�ைளவாக, �23;mழலி) 

ஏ2ப1� எ+தெவா� மா2ற/�, பாதகமான அ)ல� ந�ைம பய%� என �23;mழ) 

தாக� வைரய3க�ப1கிற�. /�ெமாழிய�ப	ட தி	ட(தி� காரணமாக சா(தியமான 

ம23� சா(தியமான �23;mழ) தாக(தி� எதி.பா.��, �23;mழ) தாக மதி�பw1 இ) ஒ� 

/கிய ப&யா%�. மதி�ப�ட�ப	ட பாதி��களC� அ&�பைடய�), �23;mழைல %ைறவான 

அ)ல� ேசதமைடயாம) பராம5க ெபா�(தமான தண��� நடவ&ைகக= எ1க�பட 

ேவ41�. 

�23;mழ) பாதி��க= /த�ைம தாகBக= ம23� இர4டா� நிைல தாகBக= என 

%Pவாக இ�கலா� 

 

/த�ைம( தாகBக=: இ+த( தாகBக= தி	ட(தா) ேநர&யாக Kற�ப1கி�றன. 

இர4டா� நிைல தாகBக=: இைவ /த�ைம தாகBகளா) V4ட�ப	டைவ ம23� 

ெதாட.�ைடய /த�1க= ம23� ெசயலி� \ல� ச\க ம23� ெபா�ளாதார 

நடவ&ைககளC� மா2ற�ப	ட வ&வBகைள உ=ளடகிய�. 
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ப��வ�� �23;mழ) அளQ�க= \ல� பாதி��களC� மதி�பw1 ெச<ய�ப1கிற�: 

 நில; mழ) 

 நR. mழ) 

 கா23 mழ) 

 இைர;ச) mழ) 

 உய�5ய) mழ) 

 ச\க ெபா�ளாதார mழ) 

 

1.2 நில; mழ): 

அ�ச� தாக� தண��� 
நடவ&ைகக= 

கர1/ரடான 

க) �ரBக 

ம23� 

சரைள 

 

ெல�பள%& கிராம(தி) 0.82.0 ெஹேட. 

பர�பளவ�) அைமக�ப	1=ள �ரBக� /ைறேய 

5,31,960 ம? 3 கர1/ரடான க2க= 24,552 ம? 3 சரைள 

க2கைள ெகா41=ள�. 5.0 ம?	ட. ெசB%(� 

ெப@; ம23� 5.0 ம?	ட. ெப@; அகல(�ட� 

வழகமான திற+தெவளC அைர 

இய+திரமயமாக�ப	ட �ரBக(�ட� %வா5 

ெசய)பா1 ேம2ெகா=ள உ(ேதசிக�ப	1=ள�. 5 

ஆ41 /&வ�), �ரBக %(தைக ப%தி இ3தி 

%ழியாக மா2ற�ப1�. 

இ3தி %ழி ப5மாண� 
 

அதிகப	ச� 

(ம?) 

அகல(தி) 

நRள� 

சராச5 (ம?) 

ஆழ� (ம?) 

 

73 74 13.0m 

/�ெமாழிய�ப	ட தி	ட 

தள� எ+த வ�தமான ம4 

அ5��%� 

ஆளாகவ�)ைல (ஆதார�: 

�வ�). 
 

ேம!�, �ய) நR. 

ெவளCேய3வைத( 

தவ�.க 1ம? x 1ம? அளவ�) 

மாைல வ&கா) 

அைமக�ப1�. 
 

400 எ4ண�ைகய�லான 

உ=q. மர வைககைள 

(ேவ��, வ�)வ� வாைக, 

�Bக�, மகிழ மர� 

/தலியன, சாைலக=, 

�ரBக� ப%திய�� 

ெவளC��ற; �2றளவ�), 

ம4ண�� ப�ைண��( 
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(3.0ம? சரைள & 
10ம? 
கர1/ரடான 
க)) 

 

நில� பய�பா	&) திற+தெவளC �ரBக(தி� 

/கிய தாக� நில; சீரழிQ ஆ%�. கர1/ரடான 

க) ம23� சரைள %வா5 �ரBக(தி2காக நில� 

ேதா4ட�பட ேவ41�. 
 

கழிQ நR., கன உேலாக உ	ெச!(�த), அ1% 

உமி[Qக= எ�Q� இ)லாததா) ஆ<Q� 

ப%திய�� ம4ண�� ம?தான தாக� %ைறவாகேவ 

இ�%�. 
 

 

ெப5ய பர�பளவ�) நில�பர�� ப4�கைள 

மா23வதா) ஏ2ப1� தாக� ம4 சிைதைவ 

ஏ2ப1(�கிற�. 
 

 

�ரBக நடவ&ைககளC) இ�+� திடகழிQக= 

உ�வாக�ப1�, ஏெனனC) %�ைபக= வ R	1 

கழிQகJ� உ2ப(தி ெச<ய�ப1�. இைத 

/ைறயாக பராம5காவ�	டா), �.நா2ற� 

வ R�வ�ட�, ெதாழிலாள.கJ% �காதார சீ.ேக1 

ஏ2ப1�. 

 

த�ைமைய 

ேம�ப1(�கிற�. 
 

%வா5%� ப�ற% 

இ3தி %ழிய�) 

தாவரBக= ம23� நR. 

ேதக(ைத 

உ�வா%வத2%( 

�ைண�5_� வைகய�), 

பாதிக�ப	ட நில(ைத 

சிற+த நில� 

பய�பா	&2காக 

/&+தவைர 

ேம�ப1(�வத2% 

/�ெமாழிய�ப	1=ள�. 
 

இ+த �ரBக� ப%திய�) 

சரைள வ&வ�) அதிக 

பார�. 
 

ேதா41த), ெவ&(த), 

ேதா4&ெய1க�ப	ட 

கனCம(ைத ஏ23த) 

ம23� இற%த) 

ேபா�றவ2றா) Vசி 

உ�வா%� /கிய 

காரணமா%�, 3 

மண�ேநர(தி2% ஒ� 

/ைற ெதாட.+� 

த4ணR. ெதளCக�ப1�. 
 

/�ெமாழிய�ப	ட 

�ரBக 

நடவ&ைகயான� 100 

ம?	ட�% ேம) வ�ளC�� 

நிைல ேவ3பா1 

இ�%� சமெவளC 
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நில�பர�ப�) 

ேம2ெகா=ள�ப1கிற�. 
 

 தா�க= அக2ற�ப	ட 

ப�ற%, அைல அைலயான 

ப%தி உ�வாக�ப1�. 

அக[Q ெச<ய�ப	ட 

ப%தி அ)ல� �ரBக 

கால(தி� /&வ�) 

உ=ள இ3தி %ழி நR. 

ேதகமாக மா2ற�ப1�. 

பா�கா�� Vர(தி) 

இர41 அ1% மர� 

ப	ைடக= நட�ப1�. 
 

100% ம?	ெட1�� /P 

�ரBக இ��� 

ப�5(ெத1�பத� \ல� 

அைடய�ப1கிற�. 

எனேவ �ரBக 

நடவ&ைகயா) 

%�ைபக= 

உ2ப(தியாகா�. 

அ�ம	1மி�றி, தினச5 

அ&�பைடய�) 

உ=ளா	சி அைம�ப�ட� 

ஒ�பைடக�ப1� 

தி	ட(தி) மிக 

%ைற+த அளவ�லான 

வ R	1 கழிQக= 

உ�வா%�.  

 

4.3 நR. mழ): 

அ�ச� தாக� தண��� நடவ&ைகக= 

ேதா41த), 

ெவ&(த), ஏ23த) 

இ�ப%திய�) �ரBக� 

ேதா41வதா), நR.நிைல 

நில(த& நR. ம	ட� தைர 

ம	ட(திலி�+� 75 ம? கீேழ 
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ம23� இற%த), 

ேதா4&ய 

கனCம(தி� 

ேபா%வர(�. 

 

ம23� �ரBக(தி� 

%3%ெவ	1 காரணமாக 

நில(த& நR. மா�படலா�. 
 

 

�ரBக நடவ&ைகயா) 

நில(த& நR. %ைறய 

வா<��=ள� 
 

 

ெவ&�பத2% பய�ப1(த�ப1� 

ைந	ேர	 ெகா4ட 

இரசாயனBக= ேம2பர�� 

ஓ	ட(ைத மா�ப1(தலா�. 
 

�ரBக %(தைகய�) உ=ள 

வ R	1 கழிQநR5� /ைறய2ற 

ேமலா4ைம, அ+த இட(தி) 

�காதாரம2ற mழைல 

உ�வாகி, ெதாழிலாள.கJ% 

உட)நல பாதி��கைள 

ஏ2ப1(தலா�. 

இ�%� அேதசமய�, இ3தி 

ஆழ� தைரம	ட(திலி�+� 13 

ம? வைர 

வைரய3க�ப	&��பதா), 

�ரBக(தி� ேபா� 

நR.ம	ட(தி) %3கிட�படா�. 

நகரா	சி கழிQ நR., 5 ெச�& 

ேடB ம23� ஊறைவ%� 

%ழிய�) ெவளCேய2ற�ப1�. 

�ரBக நடவ&ைக% ந;� 

K3கைள ெகா4ட 

இரசாயனBக= 

பய�ப1(த�படா�. 

நில(த& நR. ம	ட� 75 ம? தைர 

ம	ட(தி2% கீேழ ஆழ(தி) 

உ=ள�, �ரBக ெசய)பா1 

நR.நிைலைய பாதிகா�. �ரBக 

நடவ&ைகய�� /&வ�) 

உ=ள இ3தி %ழி மைழ நR. 

ேசமி�ப�2காக 

பய�ப1(த�ப1�, 

ேசமிக�ப	ட நR. ப�ைம 

ம4டல வள.;சி% 

பய�ப1(த�ப1�, ேம!� 

ேசமிக�ப	ட நR. /ைறயான 

�(திக5��%� ப�ற% வ R	1 

ேதைவகJ% (%&நR. தவ�ர) 

பய�ப1(த�ப1�. 

ேம!�, ெவளCேய3� நR. 

ச��களC) ம23� /ைறயான 

�(திக5��%� ப�ற% 

ேசமிக�ப1�; �ரBக 

நடவ&ைகய�) Vசிைய 

அட%வத2% த4ணR. 

பய�ப1(த�ப1�. 
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�ரBக %(தைக ப%திய�) 

கழிQநRைர /ைறயாக 

ேமலா4ைம ெச<வத2காக, 

சி3நR. கழி�பைறக= ம23� 

ெச�& ேடB ம23� 

ஊறைவ%� %ழிக= ஏ2பா1 

ெச<ய�ப1�.  

 

4.4 கா23 mழ) 

அ�ச� தாக� தண��� நடவ&ைகக= 

ேதா41த), 

ெவ&(த), ஏ23த) 

ம23� இற%த), 

ேதா4&ய 

கனCம(தி� 

ேபா%வர(�. 

 

ெசய)பா	&� ேபா� ஏ2ப1� 

பாதி��க= 

�ரBக; ெசய)பா	&� ேபா�, 

த�ப�ேயா&ய Vசி ம23� �க=க= 

(PM10 & PM 2.5) ேபா�ற ப�ற கா23 

மா�பா1க= உ�வாக�ப1�. 

 

மா�பா	&� /கிய ஆதார� 

�ைளய�1த) ம23� ெவ&(த) 

காரணமாக எPகிற�. 1 &�ப. 

எ4ண�ைகைய ஏ23வத2%� 

இற%வத2%� பய�ப1(த�ப1�, 

1 எ4 அக[Q. (1.2 ம? 3 வாளC திற� 

(பாைற உைட�பா� இைண��ட�), 

1 எ4. அ/கி ம23� 4 எ4. 

ஜா ேஹம. ஆகியைவ 

கனCம(ைத ேதா41வத2% 

பய�ப1(த�ப1�. த�ப�ேயா&ய 

ெசய)பா	&� ேபா� 

தண��� நடவ&ைகக= 

மரBகைள (ேவ��, மகிழ�, 

�ளC, இள+ைத ம23� 

வ�)வ�) இர4டாக 

வள.�பத2காக 

வன(�ைறய�� 

ஆேலாசைன_ட� Vசிய�� 

தாக(ைத( த1%� 

வைகய�), %(தைக� 

ப%திய�) உ=ள ெவளC; 

�2றளவ�) 400 உ=q. 

இனBகைள நடQ ெச<ய 

உ(ேதசிக�ப	1=ள�. 

கா23 மா�பா	ைட 

எதி.(�� ேபாரா1� அ1% 

ம23� மர இனBகJ% 
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Vசிைய உ�வா%த). K1தலாக, 

ெவ&ம�+�கைள� பய�ப1(தி 

ெவ&��; ெச<வ� Vசிைய 

உ�வாக வழிவ%%� 

 

மனCதனC� ம?தான வ�ைளQ 

• �வாச� ம23� �வாச அைம��, 

nைரயwர) தி�கJ% ேசத�, 

கா<;ச) அ)ல� ஆ7�மா 

ேபா�ற ேவைல ெச<_� 

ெதாழிலாள.க= ம23� அ4ைட 

கிராமவாசிகளC� மனCத 

ஆேராகிய(தி) ேமாசமான 

வ�ைளQ. 

•   கனCம� ெபா�	கைள 

ஏ2றி இற%வதா!�, 

ேபா%வர(தி� 

காரணமாகQ� ஏ2ப1� 

Vசி, ெதாழிலாள.க= 

ம23� அ�கி!=ள 

கிராம மகைள_� 

பாதிகலா�. 

தாவரBக= ம?தான வ�ைளQ 

•   இைலய�) Vசி 

ப&வதா) 7ேடாமாட) 

இைடய�) \லிைகக= 

(Nerium). 

ெவ	&ெய1க�ப	ட 

கனCம(தி� ேபா%வர(� 

வழிகைள( தி	டமி1த), 

இத� \ல� SH 36 உட� 

இைண%� %3கிய பாைத 

\ல� அ�கி!=ள 

நைடபாைத சாைலகைள 

(ஒ� அs%/ைற சாைல) 

அைடயலா�. 

மா2றாக, �ரBக %(தைக 

ப%தி%� அ�கி) உ=ள 

நைடபாைத சாைல 

இைண��%� இைடேய 

சரைள சாைல 

அைமக�படலா�. Vசி 

உ�வாகாம) இ�க, 

இP(�; ெச)!� 

சாைலய�) ெச)!� 

லா5களC� ேவக� மண�% 

20 கி.ம?. 

லா5க= தா.பா< ேபா	1 

\ட�ப1�. 

அதிக �ைம தவ�.க�ப1�. 
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இ�ெட7 

%ைறக�படலா�. 
 

அக[Q ம23� ஏ23த) 

�=ளCக= ேபா�ற Vசி 

உ�வா%� இடBகளC) 

ஈ1ப1� ெதாழிலாள.கJ% 

க4 க4ணா&க=, Vசி 

மா7, ேதா) ைக_ைறக=, 

பா�கா�� காலண�க= 

ம23� Z	7 ேபா�ற 

தனC�ப	ட பா�கா�� 

உபகரணBக= (PPEக=) 

வழBக�ப1�. 

ேபா%வர(தி� ேபா� Vசி 

உ�வா%வைத( தவ�.க, 

ெச�பனCட�படாத 

சாைலகளC) ெதளC�பத2% 

0.5KLD த4ணR. 

ப5+�ைரக�ப1�.  

 

கா2றி� தர மாடலிB: 

AERMOD எ�ப� \�3 தனC(தனC K3கைள ெகா4ட ஒ� மாதி5 அைம�� ஆ%�: 

• AERMOD (AERMIC Dispersion Model), 

• AERMAP (AERMOD நில�பர�� /�ெசயலி) 

• AERMET (AERMOD வானCைல /�ெசயலி) 

AERMOD இ� சிற�� அ�சBகளC), கிரக எ)ைல அ1கி� ெசB%(தான ஒ�ைம�பா	ைட 

ைகயாJ� திற�, ேம2பர�� ெவளCயw1களC� சிற�� சிகி;ைச, ஒPBக2ற வ&வ ப%தி 

\லBக=, ெவ�ப;சலன எ)ைல அ1%கான �q� மாதி5, நிைலயான எ)ைல அ1கி) 
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ெசB%(� கலைவைய க	1�ப1(�த) ம23� ச5ெச<த) ஆகியைவ அடB%�. 7டா 

அ&(தள(தி) ப�ரதிபலி%� ேம2பர��. 

 

AERMET எ�ப� AERMODகான வானCைல /�ெசயலியா%�. உ=ள R	1( தரQ மண�ேநர கிளQ	 

கவ. அவதானC��க=, ேம2பர�� வானCைல அவதானC��க= ம23� ஒ� நாைள% இர41 

/ைற ேம) கா23 ஒலிக= ஆகியவ2றிலி�+� வரலா�. ெவளCயw	&) ேம2பர�� வானCைல 

அவதானC��க= ம23� அளQ�க= ம23� பல வளCம4டல அளQ�களC� ெசB%(� 

�யவ�வரBக= ஆகியைவ அடB%�. 

 

AERMAP எ�ப� AERMODகான நில�பர��( தரவ�� உ=ள R	ைட எளCைம�ப1(தQ� தர�ப1(தQ� 

வ&வைமக�ப	ட நில�பர�� /�ெசயலியா%�. உ=ள R	1( தரQகளC) ஏ2ப� நில�பர�� உயர( 

தரQ அடB%�. ெவளCயw	&), ஒtெவா� ஏ2ப�கJ%�, இ��ப�ட� ம23� உயர அளQ 

ஆகியைவ அடB%�, இைவ மைலகைள; �2றி_=ள கா2ேறா	ட(ைத கணகி1வத2%� 

பய�ப1(த�ப1� உயரBக=. 

 

4.4.1 \ல %ணாதிசய� 

அைன(� உமி[Q \லBகளC� வ�5வான ப	&ய) ம23� அவ23ட� ெதாட.�ைடய மாடலிB 

உ=ள R1 ெவளCயw	1 அளQ�க= ம23� உமி[Q வ�கிதBக= இ+த அறிைகய�) 

ப	&யலிட�ப	1=ளன. ஒtெவா� \ல வைக_� எtவா3 நட(த�ப	ட� எ�பத2கான 

ெபா�வான வ�ளக� கீேழ ெகா1க�ப	1=ள�. 

/�ெமாழிய�ப	ட ெசய)பா	&� உமி[Q ஆதாரBக=, 

�=ளC ஆதாரBக=: 

�ரBக நடவ&ைககJகான �=ளC ஆதாரBகளC) ெபா�வாக Vசி ேசக5�பா�க=, mடான நR. 

ஹR	ட.க= ம23� அவசரகால ெஜனேர	ட.(க=) ஆகியைவ அடB%�. த2ேபாைதய தி	ட(தி) 

ப��வ�� ஆதாரBக= எதி.பா.க�ப1கி�றன. 

1. ைஹ	ராலி அக[Q - 1.2 க� பெக	 ெகா=ளளQ (ரா ப�ேரக. இைண��ட�) 

2. ஜா ேஹம. 32.0 மிம? டயா 
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3. &�ப. 

4. &ராட. ஏ2ற�ப	ட� - அ/கி 

5. �ைணக�வ�கJட� �ைளய�1த) ம23� அக[Q 

 

சாைல ஆதாரBக=: �ரBக நடவ&ைககளC� ேபா� எதி.பா.க�ப1� &ர பாைதக= ம23� &ர 

ெவளCேய23� இடBகைள சி(த5க ஒ� சாைல ெந	ெவா. உ�வாக�ப	ட�. ஜூ� /த) 

ஆக7	 2022 வைரய�லான க4காண��� கால(தி) சாைல \லBகளCலி�+� எதி.பா.க�ப1� 

உமி[Qக= ம23� அதfட� ெதாட.�ைடய எதி.பா.க�ப	ட தாக� மதி�ப�ட�ப	ட�. �(திக5�� 

சாைல ம23� ெச�பனCட�படாத சாைல வைலயைம�ப�) உ=ள ெபா�( தாவர� ேபா%வர(தினா) 

ஏ2ப1� உமி[Qக= ெதா%தி ஆதாரBகளாக வ&வைமக�ப	1=ளன. &ரகிBகி2கான மாட) 

வா)W� ேசா.7 அளQ�வான�, ஆர�ப(தி) USEPAைவ &ரகிBகி2% ஏ2றி; ெச)வத2கான 

உமி[Q காரண�கைள� பய�ப1(திய�. கட(த) சாைல ஆதாரBக=, உ�வக�ப1(த�ப	ட இP(�; 

ெச)!� சாைலகளC) 6 ம?	ட. இைடெவளCய�) ஆதார(ைத� பய�ப1(தின. \லBகளC� ஆர�ப 

பகவா	1 ப5மாண� 3ம? என அைமக�ப	ட�, இ� ஒ� ெபா�வான �ரBக m[நிைல% அ�கி) 

உ=ள 2 &ர பயண(ைத ப�ரதிபலிக உ=ள Rடாக பய�ப1(த�ப	ட�. 

இP(த) ெசய)பா	&2% க�த�ப1� அளQ�க= ப��வ�வனவ2ைற உ=ளட%கி�றன: 

• ெபா�வாக� பய�ப1(த�ப1� இP(�; ெச)!� &ர%களC� அளQ 

• நிர+தர Vர சாைலகளC� Vசி க	1�பா1 / ��க(தி� அளQ 

 

ப�ற �க= உமி[Q ஆதாரBக=: 

வா)W� ஆதாரBகளாக வ&வைமக�ப	ட ப�ற ஃ�Wஜி&t �க= உமி[Q ஆதாரBகளC) 

ப��வ�வன அடB%�: 

• �ைரம5 ரஷ5) இறக�ப1� &ர%களC) இ�+� உமி[Qக= ஒ� ெதா%தி 

\ல(தா) %றி�ப�ட�ப1கி�றன. ெவளCயw	1 உயர� 0 ம?	டராக 

அைமக�ப	ட� (ட�� பாெக	 கிேர1 ம	ட(தி) உ=ள�). 
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• �ரBக� ப%தியான� %ைற+தப	ச கா23 அ5�ைப ெகா4ட பாைறக= 

நிைற+த ேம2பர�பாக இ��பதா) கா2றி� அ5�ப�னா) ஏ2ப1� த�ப�ேயா&ய 

உமி[Qக= க�த�ப1வதி)ைல. கா23 அ5�� ஏ2ப1� என 

எதி.பா.க�ப	டா), அ� உ=q.மயமாக�ப1�. 

• ப5மா2ற �=ளCகளC) இ�+� ஃ�Wஜி&t உமி[Qக= ஒ2ைற ெதா%தி 

\லBகளா) %றி�ப�ட�ப1கி�றன. இ+த ஆதாரBகJகான ெவளCயw	1 

உயரBக= &ர ப5மா2ற ெசய)/ைறய�� உ4ைமயான உயர(தி2% 

அைமக�ப	டன. 

 

ப�+ைதய தி	ட கா	சி 

ெசய)பா	&� உமி[Qக= ெசய)/ைற உபகரணBக= ம23� �ரBக நடவ&ைககளC� 

வ�ைளவா%�. ெசய)/ைற உபகரணBக= அதிகப	ச திறனC) வ&வைமக�ப	டன. 

�ரBக(தி) இ�+� ெவளCேய3� உமி[Qக=, %ழிய�லி�+� க2க= ம23� கழிQகைள 

ேசமி�� ப%தி% ெகா41 ெச)ல ேதைவயான �ரBக வ Rத� ம23� &ர பயண(தி� 

அ&�பைடய�) அைம+த�. 

 

ஜூ� /த) ஆக7	 2022 வைரய�லான n4ண�ய வானCைல( தரQகைள க�(தி) ெகா41 

கண�க�ப	ட அதிகப	ச தைர ம	ட ெசறிQக=, ஆ<Q கால(தி� ேபா� ெபற�ப	ட அதிகப	ச 

அ&�பைட ெசறிQகளC) மிைக�ப1(த�ப	1, ெசய)பா	&2%� ப�+ைதய க	ட(தி) நிலQ�. 

அதிகப	ச அ&�பைட ெசறிQகைள கா	&!� கண�க�ப	ட ெசறிQகJட� K&ய 

ஒ	1ெமா(த கா	சியான� ஐேசாப�ெள(ஸுட� ப��வ�� அ	டவைணய�) கா	ட�ப	1=ள�. 

 

அ	டவைண 4 1 க	1�பாட2ற �ரBக(தி2கான உமி[Q காரண�க= 

ெசய)பா1  உமி[Q காரண�   
%றி��க= 

 

7கிரா�ப. 
0.029 

கிேலா TSPM/ 
USEPA 

(2008) 

Jose I. Huertas & Dumar A. 

Camacho & Maria E. Huertas, 
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ேம) ம4 

ைகயாJத) 

 

ெதளC�� 
பய�பா	&2% 

இைடேய சராச5 
ேநர� 

திற+தெவளC �ரBக�
ப%திகJகான தர�ப1(த�ப	ட
உமி[Q சர% /ைற, 

�23;mழ) அறிவ�ய) மா�
ஆரா<;சி, 2012. 

 �)ேடாசிB 

15.048 

கிேலா PM10/ 
Hr அக[Q 

 

USEPA 

(2008) 

ஏ23கிற� 

2.3237E-04 

கிேலா PM10/ 
ெதளC�� 

பய�பா	&2% 

இைடேய சராச5 
ேநர� 

 

USEPA 

(2006a) 

கட(த) 

0.69718 

கிேலா PM10/VKT 
 

 

USEPA 

(2006a) 

Cowherd 

(1988) 

கர1/ரடான 

க) �ரBக� 

 

ஈரமான 

�ைளய�1த) 

8.00E-5 

பQ41க= PM10/ 

ட� உ2ப(தி 
 

EPA. ஆக7	, 2004. ப�5Q 11.19.2, 

ெநா3க�ப	ட க) பத�ப1(�த) ம23�
V= ெச<ய�ப	ட கனCம ெசயலாக�. கா23
மா�ப1(�� உமி[Q காரண�களC� ெதா%��, 

ெதா%தி 1: நிைலயான �=ளC ம23� ப%தி
ஆதாரBக=, ஐ+தாவ� பதி��, AP-42. _.எ7. 

�23;mழ) பா�கா�� நி3வன�, கா2றி� தர
தி	டமிட) ம23� தரநிைலகளC�
அ!வலக�. ஆரா<;சி /ேகாண ZBகா, வட
கேராலினா. 

ஏ23கிற� 

1.00E-4 

பQ41க= PM10/ 

ட� உ2ப(தி 
 

 

 

4.5 இைர;ச) mழ): 

 

அ�ச� தாக� தண��� நடவ&ைகக= 

ேதா41த), 

ெவ&(த), ஏ23த) 

ம23� இற%த), 

ேதா4&ய 

கனCம(தி� 

ேபா%வர(�. 

 

உபகரணBகளC� பய�பா1 

(எ7கேவ	ட., &�ப., ஜா 

ேஹம.), இய+திரBக= ம23� 

ேபா%வர(�% 

• இய+திரBக= ந)ல இயB%� 

நிைலய�) பராம5க�ப1�, 

இதனா) இைர;ச) %ைற+தப	ச 

சா(தியமான அளவ�2% 

%ைறக�ப1�. 
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பய�ப1(த�ப1� &ர%க= 

ச(த(ைத உ�வா%�. 

 

இய+திரBகளCலி�+� வ�� 

ச(த� உய. இர(த அP(த�, 

அதிக அP(த நிைல, கா� 

ேகளாைம, Vக கலக� 

ேபா�றவ2ைற நR4ட ேநர� 

ெவளC�ப1வதா) ஏ2ப1�. 

 

/�ெமாழிய�ப	ட �ரBக 

நடவ&ைகய�� காரணமாக 

வாகனBகளC� எ4ண�ைக 

அதிக5க�ப1�, எனேவ 

வாகன� ஒ�றிைண+� 

ேதைவய2ற ஒலிைய 

ஏ2ப1(தலா� ம23� �வாச� 

ம23� �வாச அைம��, 

nைரயwர) தி�கJ% ேசத�, 

கா<;ச) அ)ல� ஆ7�மா 

ேபா�ற மனCத 

ஆேராகிய(தி) பாதி�ைப 

ஏ2ப1(தலா�. 

 

• அfமதிக�ப	ட இைர;ச) 

அளQ ம23� அ+த 

அளQகJ% அதிகப	ச 

ெவளC�பா	&� வ�ைளQ 

%றி(� ஆ3 மாதBகJ% 

ஒ�/ைற ெதாழிலாள.கJ% 

வ�ழி��ண.Q அளCக�ப1�. 

அைன(� வாகனBகளC� lச) 

இ�ஜி�களC!� ேபா�மான 

ைசல�ச.க= வழBக�ப1�. 

• அைன(� ேபா%வர(� 

வாகனBகJ� ெச)!ப&யா%� 

PUC சா�றித[கைள ெகா41 

ெச)வ� உ3தி ெச<ய�ப1�. 

• �ரBக(தி2%= nைழ_� 

அ)ல� ெவளCேய3� 

&ர%களC� ேவக� மிதமான 

ேவக(தி2% (20 கிம?/மண�) 

வர��%	ப1(த�ப	1, 

காலியான வாகனBகளC) 

இ�+� ேதைவய2ற ச(த(ைத( 

த1%�. 

• இய+திரBக= ம23� ப�ற 

உபகரணBகளC� /ைறயான 

உயQ \ல� இய+திரBகளா) 

ஏ2ப1� ச(த� %ைறக�ப1�. 

• ஆ<Q� ப%திய�) ஒலிய�� 

தாக(ைத %ைறக 300 

எ4ண�ைகய�லான உ=q. 
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இனBக= (ேவ��, நாவ), 

�Bக�, �ளC, Zவர� ம23� 

ேக�வ5னா) நடQ ெச<ய 

உ(ேதசிக�ப	1=ள�. 

ச(த(ைத %ைறக. 

• லா5க= இர41 சாைலகளC) 

தி��ப� வ�ட�ப1�. NH210 

ம23� ேபா%வர(� 

ெந5சைல( தவ�.க மாவ	ட 

சாைல. 

• ஆ3 மாதBகJ% ஒ�/ைற 

�காதார ப5ேசாதைன /கா�க= 

ஏ2பா1 ெச<ய�ப1�. 

• அதிக ச(த� உ4டா%� 

இடBகளC) ேவைல ெச<_� 

ெதாழிலாள.க= தனC�ப	ட 

பா�கா�� சாதனBகைள� 

பய�ப1(�த), அதாவ� 

கா�%ழா<க= ம23� கா� 

ப�ள%க=. 

• பண�யாள.க= பண�ய�ட 

இைர;சலி) இ�+� நிவாரண� 

ெப3� அைமதியான ப%திகைள 

வழB%த). 

 

 

4.6 உய�5ய) mழ): 
அ�ச� தாக� தண��� நடவ&ைககள 
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தள 

அfமதி 

mழலிய) சீ.%ைலQ% 

வழிவ%%� தள 

அfமதிய�� காரணமாக 

வா[வ�ட இழ��. 

/�ெமாழிய�ப	ட �ரBக %(தைக ஏ2கனேவ ஒ� 

வற4ட நில�, எனேவ தள அfமதி ேதைவய�)ைல. 

பா.(தRனCய� எ7ப�., �ேராேசாப�7 ஜூலிஃ�ேளாரா 

ேபா�ற சில �த.க= ம23� \லிைகக= ம	1ேம 

இ�+தன. 

மரBக= 

ந1த) 

நில� ஆர�ப(தி) த5சாக 

இ�+ததா) �ரBக %(தைக 

ப%திய�) கா1 வள.�� 

சாதகமான தாக(ைத 

ஏ2ப1(��. 

�ரBக %(தைக ப%தி ம23� பா�கா�� எ)ைலய�) 10 

ம? பா�கா�� Vர� வழBக�ப1�. �மா. 0.15.0 ெஹேட. 

நில� கி`�ெப)	 ேம�பா	&2காக பய�ப1(த�ப1கிற� 

(450 எ4க= - 5 ஆ41க=). இ� வ�லBகினBகைள 

ஈ.%�, இதனா) த2ேபா�=ள �23;mழ) mழைல 

ேம�ப1(��. 

4.7 ச\க ெபா�ளாதார mழ): 

 
அ�ச� தாக� தண��� நடவ&ைகக= 

�ரBக 

நடவ&ைககைள 

ெசய)ப1(த 

/�ெமாழிய�ப	ட� 

 

தி	ட(ைத ெசய)ப1(த நில� 

ைகயக�ப1(�வ� 

ெசா(�கைள இழக 

ேந5டலா�, இ� PAP ஐ 

மா2றிவ�1�, அவ.களC� 

வழகமான ம23� 

வா[வாதார(ைத இழ%�. 

/�ெமாழிய�ப	ட தி	ட� 

ஒ� ெசா+த ப	டா நில� 

ம23� 300 ம?	ட. �2றளவ�) 

மக= %&ய���� இ)லாத 

இட(தி) நில� உ=ள�. 

எனேவ இ(தி	ட(தி) 

�ன.வா[Q ம23� 

ம?=%&ேய2ற� இ)ைல 

ெவ	&ெய1க�ப	ட 

கனCம(ைத 

�ைளய�1த), 

ெவ&(த), ஏ23த) 

ம23� 

ேபா%வர(� 

�ரBக நடவ&ைகக= Vசி 

உமி[ைவ ஏ2ப1(தலா�, ஒலி 

மா�பா1 ஏ2படலா�, இதனா) 

உ=q. வா[வ�ட(தி2% 

இைடW3 ஏ2படலா� 

தி	ட� ப%தி% அ�கி) எ+த 

மனCத நடவ&ைக_� 

தி	டமிட�படவ�)ைல. 

அ�கி!=ள மக= 

%&ய���� ல	�மி�ர� 

கிராம(தி) காண�ப1கிற�, 

இ� தள(தி) இ�+� 375 ம?, 
NW 

அ�கி!=ள 

கிராமBகளC) 

ேம<;ச) ம23� 

உ=q. வ�லB%களான ெச�மறி 

ஆ1, ஆ1 ம23� மா1களC� 

ேம<;ச) ம23� வள.�� 

ஆகியைவ அ�கி!=ள 

கிராமBகளC) காண�ப1கி�றன, 

கிராவ) சாைல ம23� 

அ�கி) உ=ள நைடபாைத 

சாைலைய பய�ப1(த 

உ(ேதசிக�ப	1=ள�. 

ேம!�, வ�ப(�கைள 
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வள.�� 

நடவ&ைகக= 

 

வாகனBகளC� இயக� 

வ�லB%கைள பாதிகலா� 

அ)ல� காய�ப1(தலா� 

எ�பதா) தி	ட(தி� காரணமாக 

அைவ பாதிக�படலா�. 

தவ�.%� வைகய�) 

லா5களC� ேவக� மண�% 

20 கி.ம?. 

ேவைல வா<�� 

 

இ(தி	ட� உ=q. மகளC� 

வா[வாதார(ைத ேம�ப1(�� 

/�ெமாழிய�ப	ட 

�ரBக(தி� வள.;சி%� 

ப�ற%, இ� உ=q. மகளC� 

வா[வாதார(ைத 

ேம�ப1(�வேதா1 ேநர& 

ம23� மைற/க ேவைல 

வா<��கைள_� வழB%�. 

இ�ப%திய�� உ=க	டைம�� 

ேம�பா	&2கான 

கர1/ரடான க2க= உ=q. 

ச+ைதகளC) இ�+� 

நியாயமான %ைற+த 

வ�ைலய�) கிைட%�. 

கா.�பேர	 

�23;mழ) 

ெபா3�� 

 

/�ெமாழிய�ப	ட தி	ட� 

இய2ைக வளBகைள 

ெப�%வத2%� ச\க வள 

ேம�பா	&2%� உதQ�. 

CER இ� ஒ� ப%தியாக, 

அதாவ� 5 ல	ச� 

ஒ�க�ப1�. ெல�பள%& 

ஊரா	சி ஒ�றிய ந1நிைல� 

ப=ளC% வ�ைளயா	1 

ைமதான(ைத 

ேம�ப1(�த), �காதாரமான 

கழி�பைற, R.O த4ணR. வசதி 

ெச<த). 

 

4.8 ப�ற தாகBக=: 

 
வ. 

எ4 
அ�ச� தாக� தண��� நடவ&ைகக= 

1. /�ெமாழிய�ப	ட 

�ரBக� காரணமாக 

ஆப(� 

�ரBக� ப%திய�) 

வ�ப(�க= ஏ2படலா� 

�ரBக %(தைகய�) உ=ள ஒtெவா� 

பண�யாள�%� ஒtெவா� 

ெதாழிலாள.களC� பா�கா�� %றி(�� 
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 /ைறயான PPE கி	 (பா�கா�� ஜாெக	, 

ெஹ)ெம	, பா�கா�� காலண�க=, 

ைக_ைறக=) ேபா�றைவ 

வழBக�ப1�. 

2. ெவ&(த) 

 

ெவ&(த) நடவ&ைக 

காரணமாக 

ெதாழிலாள.கJ% 

காய� 

ெவ&(த) நடவ&ைகைய எ;ச5க 

ைசர� வ&வ�) அலார� அைம�� தி	ட 

தள(தி) ஈ1ப1�. அ�ம	1மி�றி, 

ெவ&(த) நடவ&ைக %றி�ப�	ட 

ேநர(தி) - மாைல 5 மண� /த) 

மாைல 6 மண� வைர (அ)ல� 

ேதைவ�ப1� ேபாெத)லா�) 

தி	டமிட�ப1�, இதனா) ஊழிய.க= 

ெசய)பா	ைட� ப2றி அறி+� 

ெகா=வா.க=. தள(தி) �ைகப�&�ப� 

தைடெச<ய�ப1� ம23� ைசைக 

பலைகக= தள(தி) ப)ேவ3 

இடBகளC) கா4ப�க�ப1�. 

3. ெதாழிலாள.களC�  �ரBக நடவ&ைககளC) 

ெதாழிலாள.கைள 

ேவைல% 

அம.(�வத2% /� 

அவ.களC� உட)நிைல 

ச5பா.க�ப1� 

அவ.கைள ேவைல% அம.(�வத2% 

/� அைன(� ெதாழிலாள.கJ� 

உட)நிைல ச5பா.க�ப	1 பதிQ 

ெச<ய�ப1�. 
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5 மா23களC� ப%�பா<Q 

5.1 ெபா� 

எ+தெவா� தி	ட(ைத_� தி	டமி1வதி!� வ&வைம�பதி!� மா2றR	&� ப%�பா<Q ஒ� 

%றி�ப�ட(தக அ�சமா%�. உ2ப(தி அதிகப	சமாகQ�, �ரBக; ெசய)பா1 �23;mழ!% 

உக+ததாகQ� ெசலQ %ைற+ததாகQ� இ�%� வைகய�) மா23 வழிைய( 

ேத.+ெத1%�ேபா� ெசலQ பல� ப%�பா<Q ம2ற அளQ�கJட� இைண+� ெசய)பட 

ேவ41�. �ரBக( தி	ட� ம23� �ரBக \ட) தி	ட(தி2%, ப&வ�-1 ம23� ப�எஃ�ஆ. 

சம.�ப��பத2% /�, �ைண இய%ந., �ரBக ம23� �வ�ய�ய) �ைற, ��ேகா	ைட 

மாவ	ட ஒ��த) அளC(�=ளா..30.08.2022.ேததிய�	ட க&த� எ4. No.SEIAA-TN/F.No. 

9347/SEAC/ToR 1233/2022 ஐ� பா.கQ� 

 

5.1.1 மா23 தளBக= ம23� �ரBக ெதாழி)n	ப(தி2கான ப%�பா<Q 

5.1.1.1 மா23 தள� 

/�ெமாழிய�ப	ட தி	ட� கர1/ரடான க) ம23� சரைள %வா5ய�� �ரBகமா%�, ேம!� 

அ+த ப%திைய ஆ<Q ெச<த ப�ற% /�ெமாழிய�ப	ட�. ேவ3 வா.(ைதகளC) K3வதானா), 

கனCமBக= கிைட%� ம4டல(தி) இைவ ெசய)ப1(த�படலா�. �ரBக( ெதா%தி மாநில 

அரசா) /த�ைமயாக ஒ�க�ப	&��பதா), அத2% மா2றாக ேவ3 எ+த இட(ைத_� ஆ<Q 

ெச<� ஆ<Q ெச<ய ேவ4&ய இ)ைல. 

 

5.1.1.2 மா23 ெதாழி)n	ப� 

திற+த வா.�� �ரBகமான� ைக/ைறயாக/அைர இய+திரமயமாக�ப	டதாக/ 

இய+திரமயமாக�ப	டதாக இ�க /&_�, இ� ெவ)ல�பட ேவ4&ய கனCம(தி� (ROM) 

�வ�ய�ய) ம23� ேமேலா	ட வைரகைல அைம�� ம23� தினச5/வ�டா+திர இல% உ2ப(தி 

ஆகியவ2ைற� ெபா3(� இ�கலா�. 
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அ	டவைண 5 1: ெதாழி)n	ப� ம23� ப�ற அளQ�கJகான மா23 

 
வ. 

எ4 
வ�வரBக

= 
மா23 வ���ப� 1 

மா23 வ���ப� 2 
 

க�(�க= 

 

1. ெதாழி)

n	ப� 

திற+தெவளC 

இய+திரமயமாக

�ப	ட �ரBக� 

 

திற+தெவளC 

இய+திரமயமாக�ப	

ட �ரBக� 

 

�ைளய�1த) ம23� 

ெவ&(த) ஆகியவ2ைற 

உ=ளடகிய திற+தெவளC 

இய+திரமயமாக�ப	ட

ைவ வ���ப�ப1கி�றன. 

பல�க=: 

ெபா�= க&னமாக 

உ=ள�, எனேவ அைத 

தள.வாகQ� 

ெபா�(தமான அளவ�2% 

ெகா41 வரQ�. 
2. ேவைல

வா<�� 

உ=q. 

ேவைலவா<��. 
 

அQ	ேசா.7 

ேவைலவா<�� 
 

உ=q. ேவைலவா<�� 

/�f5ைம 

அளCக�ப1கிற� 

பல�க=: 

நிதி ந�ைமகJட� 

உ=q. மகJ% 
ேவைலவா<�ைப 

வழB%கிற� 

%&ய���� க	&ட�/வ R1 

ேதைவய�)ைல.  
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3. ெதாழி

லாள. 

ேபா%வ

ர(� 

ெபா� 

ேபா%வர(� 

தனCயா. 

ேபா%வர(� 

 

ெல�பள%& 

கிராம(திலி�+� உ=q. 

ெதாழிலாள.க= 

வரவைழக�ப1வா.க=, 

எனேவ அவ.க= ைசகி= 

\லமாகேவா அ)ல� 

கா)நைடயாகேவா 

�ரBக� ப%தி% 

வ�வா.க=. 

பல�க=:4. ெபா�= 

ேபா%வ

ர(� 

 

ெபா� 

ேபா%வர(� 

தனCயா. 

ேபா%வர(� 

 

ஒ�ப+த அ&�பைடய�) 

&ர%க=/&ராலிக= \ல� 

ெபா�= ெகா41 

ெச)ல�ப1� 

பல�க=: 

இ� மைற/க 

ேவைலவா<�ைப 

ெகா1%�.  
5. த4ணR. 

 

ேடBக. 

ச�ைளய. 

 

நில(த& நR./ ேடBக. ச�ைள% 

/�f5ைம 

அளCக�ப1�. ல	�மி�ர� 

கிராம(தி) இ�+� 375ம?, 

வடேம2கி) இ�+� 

த4ணR. ெபற�ப1� 
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6 �23;mழ) க4காண��� தி	ட� 

6.1 ெபா�: 

இ+த அ(தியாய� தி	டமிட�ப	ட �23;mழ) க4காண��� தி	ட(ைத உ=ளடகிய�. 

தண��� நடவ&ைககளC� ெசய)திறைன க4காண��பத2கான ெதாழி)n	ப அ�சBகJ� 

இதி) அடB%�. 

 

க	1�பா	1 நடவ&ைககளC� ெசய)திறைன அளவ�ட க4காண��� /கிய�. 

�23;mழலி� நிைலைய மதி�ப�1வத2% �23;mழ) அளQ�களC� தி	ட(தி2%� ப�� 

க4காண��� /கிய /கிய(�வ� வா<+த�. க4காண���( தி	ட�, தி	ட(தி� 

ெசய)பா	&� காரணமாக ஏ2ப1� �23;mழ) சீ.ேக	ைட க4டறிவத2கான ஒ� 

%றிகா	&யாகQ�, �23;mழைல� பா�கா�பத2கான த%+த தண��� நடவ&ைககைள( 

ேத.+ெத1�பத2%� உதQ�. 

 

மா�பா	ைட க	1�ப1(�வ� ேபாலேவ வழகமான க4காண���� /கியமான�, 

ஏெனனC) க	1�பா	1 நடவ&ைககளC� ெசய)திறைன க4காண��பத� \ல� ம	1ேம 

தR.மானCக /&_�. தி	ட ஆதரவாள. M/s Ecotech Labs Pvt Ltd ஐ வழBகி_=ளா.. ஆன� 

ப�+ைதய தி	ட �23;mழ) க4காண��� (PPM) ம23� ப)ேவ3 ஒPB%/ைற 

அதிகா5கJ% ச5யான ேநர(தி) இணக அறிைகைய சம.�ப��பத2காக. 

 

எனேவ, �23;mழ) தர(தி) ஏ2ப1� மா2றBகைள கணகி) எ1(�ெகா=வத2% 

�23;mழ) அளQ�களC� வழகமான க4காண��� தி	ட� அவசிய�. க4காண��ப�� 

ேநாகBக=:- 

• தி	டமிட) /&QகளC� ெசய)திறைன; ச5பா.கQ�; 

• ெசய)பா	1 நைட/ைறகளC� ெசய)திறைன அளவ�1த); 

• ச	ட`தியான ம23� ெப�நி3வன இணக(ைத உ3தி�ப1(�த); ம23� 

• எதி.பாராத மா2றBகைள அைடயாள� காணQ�. 
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அ	டவைண 6 1: �23;mழ) க4காண��� தி	ட� 

 

அளQ�க= மாதி5 
கால இைடெவளC 

இ��ப�ட� 

கா23 mழ) - 

மா�ப1(திக= 

PM 10 

PM 2.5 

SO
2
 

NO
X
 

Lead in PM  

5 இடBக= 

 

24 மண� ேநர(தி2% ஒ� 

வார(தி2% இர41 /ைற 

4 மண�ேநர�. 

வார� இ�/ைற, ஒ� 

ப�வமைழ அ)லாத 
கால� 

8 மண�ேநர�, வார(தி2% 

இர41 /ைற 

24 மண� ேநர/�, 

வார(தி2% இர41 

/ைற_� 

தி	ட தள�, அ�ைன 

ெம	5 ப=ளC, 
வ�ரா;சிைல, 

வ�நாயக. ேகாவ�), 

ெகா(த/	1�ப	&, 

வரதராஜ� ெப�மா= 

ேகாவ�), 

ேச+தமBகல�, 

அைடகல மாதா ச.;, 
தி�மய� 

 

ச(த� 

 

5 இடBக= 

 

24 மண� ேநர(தி2% 

ஒ�/ைற 5 இடBகளC) 

 

தி	ட தள�, அ�ைன 

ெம	5 ப=ளC, 
வ�ரா;சிைல, 

வ�நாயக. ேகாவ�), 

ெகா(த/	1�ப	&, 

வரதராஜ� ெப�மா= 

ேகாவ�), 

ேச+தமBகல�, 

அைடகல மாதா ச.;, 
தி�மய� 

நR. (நில(த& நR.) 

•  pH 

•  Temperature 

•  Turbidity 

•  Magnesium 

Hardness 

•  Total Alkalinity  

•  Chloride 

•  Sulphate  

• Fluoride  

• Nitrate 

• Sodium 

•  Potassium 

• Salinity 

•  Total nitrogen 

• Total Coliforms 

• Fecal Coliforms 

5 இடBக= 

 

5 இடBகளC) ஒ�/ைற 

 

தி	ட தள�, அ�ைன 

ெம	5 ப=ளC, 
வ�ரா;சிைல, 

வ�நாயக. ேகாவ�), 

ெகா(த/	1�ப	&, 

வரதராஜ� ெப�மா= 

ேகாவ�), 

ேச+தமBகல�, 

அைடகல மாதா ச.;, 
தி�மய� 
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நR. (ேம2பர�� நR.) 

• pH 

•  Temperature 

•  Turbidity 

•  Magnesium 

Hardness 

•  Total Alkalinity  

•  Chloride 

•  Sulphate  

• Fluoride  

• Nitrate 

• Sodium 

•  Potassium 

• Salinity 

•  Total nitrogen 

• Total Coliforms 

• Fecal Coliforms 

அ�கி!=ள 

ஏ5க=/நதிய�லி
�+� மாதி5 

 

ஒ� /ைற மாதி5 

 

வ�ரா;சிைல கிராம 

%ள� 

 

ம4 

(க5ம� ெபா�=, 

அைம��, pH, மி� 

கட(�(திற�, 

ஊ1�வK&ய 

த�ைம, நR. 

ைவ(தி�%� திற�, 

ேபாேராசி	&) 

 

5 இடBக= 

 

5 இடBகளC) ஒ�/ைற 

 

தி	ட தள�, அ�ைன 

ெம	5 ப=ளC, 
வ�ரா;சிைல, 

வ�நாயக. ேகாவ�), 

ெகா(த/	1�ப	&, 

வரதராஜ� ெப�மா= 

ேகாவ�), 

ேச+தமBகல�, 

அைடகல மாதா ச.;, 
தி�மய� 

mழலிய) ம23� 

ப)!ய�. ஆ<Q 

 

5 கிம? 
�2றளைவ 

உ=ளடகிய 

ஆ<Q� ப%தி 
 

ஒ� /ைற மாதி5 

 

 

ச\க-ெபா�ளாதார 

ஆ<Q 

(மக= ெதாைக, 
எP(தறிQ நிைல, 

ேவைலவா<��, 
ப=ளC, 
ம�(�வமைனக= 

ம23� வண�க 
நி3வனBக= ேபா�ற 

உ=க	டைம��) 

5 கிம? 
�2றளவ�) 

உ=ள 

கிராமBக= 

 

ஒ� /ைற மாதி5 
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அ	டவைண 6 2: �ரBக(தி� ேபா� க4காண��� அ	டவைண 

 

வ. 
எ4. 

ப4�K3க= அளQ�க= 
கால 

இைடெவளC 

இ��ப�ட� 

1.  �ரBக( தள(தி) 

�23��ற கா2றி� 

தர� & 

த�ப�ேயா&ய Vசி 
மாதி5 

PM 10 

PM 2.5 

SO
2
 

NO
X
 

மாத� 

ஒ�/ைற 

 

தி	ட தள� 

 

2.  நில(த& நR. தர� IS - 10500: 2012 இ� 

ப& %&நR. 

அளQ�க= 

அைரயா41 தி	ட தள� 

3.  ேம2பர�� நR. தர� 

 

வ%�ப�� ப& மதி�பw1 

ெச<ய�ப1� 

CPCB 

வழிகா	1த)க= 

அைரயா41 

 

தி	ட தள� 

 

4.  ம4ண�� தர� 

 

 

(க5ம� ெபா�=, 

அைம��, pH, மி� 

கட(�(திற�, 

ஊ1�வK&ய 

த�ைம, நR. 

ைவ(தி�%� திற�, 

ேபாேராசி	& 

அைரயா41 

 

தி	ட தள� 

 

5.  இைர;ச) நிைல 

க4காண��� 
dB(A) இ) இைர;ச) 

நிைல 

காலா41/ 

அைரயா41 

அைரயா41 

 

தி	ட தள� 
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7 K1த) ஆ<Qக= 

7.1 ெபா� 

இ+த அ(தியாய� K1த) ஆ<QகளC� வ�வரBகைள உ=ளடகிய�. இட. மதி�பw1, ேப5ட. 

ேமலா4ைம, ெபா� வ�சாரைண, ம3வா[Q ம23� ம?=%&ேய2ற�. 

 

7.1.1 ெபா� வ�சாரைண: 

த2ேபா�=ள %வா5க=-தி�.எ7.ரவ�–1.71.0 ெஹேட., தி�.ஏ.எ�.ேசவ�ய.–2.00.0 ெஹேட., 

தி�.அ�பா7-1.21.5 ெஹேட.. 

/�ெமாழிய�ப	ட %வா5க= - தி�.எ�.ராதாகி�hண� - 0.82.0 ெஹேட., தி�.எ7.ரவ� - 1.53.5 

ெஹேட.. 

%(தைக காலாவதியான %வா5க= - ேக.���ல	�மி -1.81.5 ெஹேட., எ�.ஏ./�க�ப� - 1.00.0 

ெஹேட., ஏ.எ�.ேசவ�ய. - 1.00.0 ெஹேட.. 

த2ேபா�=ள / /�ெமாழிய�ப	ட %வா5களC� ெமா(த பர�பளQ 7.28.0 ெஹேட. 

 

எனேவ �23;mழ) தாக மதி�பw1 அறிவ��� 2006 இ� 7(III) இ� கீ[ ம23� அத� 

அ1(த1(த தி�(தBகளC� கீ[, தி	ட� ெபா� ஆேலாசைனைய உ=ளடகிய� ம23� 

��ேகா	ைட மாவ	ட(தி) மாநில மா� க	1�பா	1 வா5ய� (தமி[நா1) கீ[ நட(த�ப1�. 

அத� நடவ&ைகக= இ3தி �23;mழ) தாக மதி�பw1 அறிைகய�) இைணக�ப1�. 

 

7.1.2 இட. மதி�பw1: 

�ரBக( தி	டBக= ெவ2றிகரமாக இ�க, அ� உ2ப(தி( ேதைவகைள ம	1� Z.(தி ெச<ய 

ேவ41�, ஆனா) அைன(� ெதாழிலாள.கJ%� மிக உய.+த பா�கா�� தர(ைத பராம5க 

ேவ41�. ெதாழி)�ைறயான� அபாயBகைள க4டறி+�, அதfட� ெதாட.�ைடய 

அபாயBகைள மதி�ப�ட ேவ41� ம23� அபாயBகைள( தாBகK&ய நிைல%( ெதாட.+� 

ெகா41 வர ேவ41�. �ரBக( ெதாழிலாள.கJ% கண�சமான பா�கா�� ஆப(� உ=ள�. 

�ரBகBகளC) உ=ள பா�கா�ப2ற நிைலக= ம23� நைட/ைறக= பல வ�ப(�கJ% இ	1; 
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ெச)கி�றன ம23� மனCத உய�.கJ% இழ�� ம23� காயBகைள ஏ2ப1(�கி�றன, 

உைடைமகைள ேசத�ப1(�கி�றன, உ2ப(தி% இைடW3 ஏ2ப1(�கி�றன ஆப(�. 

ஆப(�கைள /2றி!மாக அக2ற /&யா�, எனேவ வ�ப(� அபாய அளைவ அளQ அ)ல� 

தரமான /ைறய�) வழB%வத2% சா(திய� என வைரய3(� மதி�ப�ட ேவ4&ய அவசிய� 

உ=ள�. 

 

7.1.3 ஆப(ைத அைடயாள� காsத) 

7.1.3.1 ெவ&%� /ைற: 

%வா5 நைட/ைறக= திற+தெவளC அைர இய+திரமயமாக�ப	ட /ைற_ட� இைண+�, ேஜ 

ேஹம. �ைளய�1த) ம23� ெவ&(� சித3� வ�ைளைவ� பய�ப1(தி கர1/ரடான க)ைல 

தள.(�� �ரBக(ைத� பய�ப1(தி ேம2ெகா=ள�ப1�. 

 

7.1.3.2 �ைளய�1த) ம23� ெவ&(த): 

�ைளய�1த) ம23� ெவ&(த) அளQ�க= ப��வ�மா3: 

 

�ைள வ�	ட� 32-36 mm 

�ைளகJ% இைடய�) 

இைடெவளC 
60 cms 

ஆழ� 1 to 1.5 m 

�ைளய�� வ&வ� 
ஜிஜா 

�ைளகளC� சா<Q 

 
கிைடம	ட(திலி�+� 70°  

தாமத ெட	டேன	ட.களC� 

பய�பா1 

 

25 மி)லி வ�நா&க= தாமத� 

ெவ&%� உ�கி 
 

"ெவ&%�" த41 

சா.a/ேஹா)   D.Cord with water or 70 gms of gun powder o

Gelatine 
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A. பய�ப1(த�ப1� ெவ&ெபா�	களC� வைகக=: 

7ல5 வ%�� 3 ெவ&ெபா�	க=, ைந	ேரா கலைவ வைககைள உைட�பத2%�, கர1/ரடான 

க)ைல அக23வத2%� ெவ2றி ெப3வத2%� பய�ப1(த ப5+�ைரக�ப1கிற�. ஆழமான 

�ைளய�ட) அ)ல� /த�ைம ெவ&�� எ�Q� /�ெமாழிய�படவ�)ைல. வ%�� 3 இ� 

ெட	டேன	ட.க= ம23� வ%�� 6 இ� பா�கா�� உ�கி பய�ப1(த�ப1கிற�. 

 

B.. %41ெவ&�� காரணமாக நில அதி.ைவ %ைறக /�ெமாழிய�ப	ட நடவ&ைகக=: 

%வா5 அ�கி!=ள கிராமBகளC) இ�+� 1.0 கிம? ெதாைலவ�) அைம+�=ள�. நில அதி.Q 

ம23� பாைற பற�பைத %ைறக க	1�ப1(த�ப	ட ெவ&%41 நடவ&ைகக= 

ப��ப2ற�ப1�. ஆழம2ற ஆழ(தி) ஜாஹா�ம. �ைளய�1த) ம23� ெவ&(த) ஆகியைவ 

%ைற+தப	ச ெவ&ம�+�கைள� பய�ப1(தி ேம2ெகா=ள ப5+�ைரக�ப1கிற�. 

�ைளகளC� வ�	ட�   = 32-36 மிம? 

V= காரண�    = 6 /த) 7 ட�க=/கிேலா ெவ&ெபா�	க= 

ஆழ�    = 1 /த) 1.5 ம? 

சா.a/ேஹா)    = 140 கிரா� 25 மிம? டயா கா.	5	a 

பக) ேநர(தி) ெவ&�� = மாைல 5 /த) 6 மண� வைர (அ)ல� ேதைவ�ப1� ேபாெத)லா�) 

ெவ&%� ேபா� எ1க ேவ4&ய ேசமி�� ம23� பா�கா�� நடவ&ைகக=: சிறிய அளவ�லான 

ெவ&%41கைள நட(�வத2% ஆதரவாள. அBகீக5க�ப	ட ெவ&ெபா�= ஏெஜ�சிைய 

ஈ1ப1(�வா. ேம!� அ� திறைமயான ம23� ச	ட�Z.வ ஃேபா.ேம�/ெப.மி	 ைம�7 

ேமலாளரா) க4காண�க�ப1�. 

 

ெவ&%� ேபா� எ1க ேவ4&ய ேசமி�� ம23� பா�கா�� நடவ&ைகக=: சிறிய அளவ�லான 

%41ெவ&�ைப; ெச<வத2% ஆதரவாள. அBகீக5க�ப	ட ெவ&ெபா�= ஏெஜ�சிைய 

ஈ1ப1(�வா. ேம!� அ� திறைமயான ம23� ச	ட�Z.வ ஃேபா.ேம�/ப.மி	 ைம�7 

ேமலாளரா) ேம2பா.ைவய�ட�ப1�. 
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கனரக இய+திரBக=: /�ெமாழிய�ப	ட ப%திய�) ப��வ�� கனரக இய+திரBக= 

பய�ப1(த�ப1�: 

•    �ரBக(தி2காக - 1.2 க� பெக	 திற� ெகா4ட அக[வாரா<;சி (ரா ப�ேரக. 

இைண��ட�), ஜா ேஹம.7 (25.5 மிம? டயா) 6 எ4க=. 

•   ஏ23� உபகரணBக= - 1.2 க� பெக	 ெகா=ளளQ ெகா4ட அக[வாரா<;சி (பெக	  

இைண��ட�) 

•    ேபா%வர(� (�ரBக(தி2%= ம23� �ரBக(தி) ேச�மிட(தி2% உ	பட) - &�ப. 2,  

10 M.T திற� ெகா4ட எ4 (%வா5ய�) இ�+� ேதைவ�ப1� மக= ம23� உ=q. 

கிரஷ.கJ%) 

 

a. ஆப(�: 

ப�ற கனரக வாகனBகைள� பய�ப1(தி ெவ	&ெய1க�ப	ட கனCமBகைள ெகா41 

ெச)!� ேபா� ஏ2ப1� ெப��பாலான வ�ப(�க= இய+திர ேகாளா3க= ம23� மனCத 

தவ3களா) ஏ2ப1கி�றன. 

 

b. ஆப(ைத %ைற�பத2கான தண��� நடவ&ைகக= 

• ஏ23� ேநர(தி) அக[வாரா<;சிய�� ஊ@ச) �2றளவ�2%= யா�� அfமதிக�பட 

மா	டா.க=. 

• &�ப.க=/&ர%க= ஏ23� உபகரணBகJ% அ�கி) நி�3, அதி) சகதி 

நிர�ப�ப1�ேபா� /Pைமயாக ப�ேர ெச<ய�ப1�. 

• ெதாழிலாள.களC� பண�;mழலிய) நிைல% ஏ2றவா3 ஏ23த) ெசய)பா1 கீ[ 

நிைல% ெகா41 வர�ப1�. 

• ெதாழிலாள.கJ% ெஹ)ெம	, ைக_ைறக= ம23� பா�கா�� காலண�க= 

வழBக�ப1�; ஏ23த) ம23� இற%த) நடவ&ைகக= பக) ேநர(தி) ம	1ேம 

ேம2ெகா=ள�ப1� 

• அைன(� �ரBக இய+திரBகJ� தவறாம) பராம5க�ப	1, ப�ேர%க=, வ�ள%க= 

ம23� ஹார�க= ேபா�றவ2ைற; ச5பா.(�, திறைமயான ெசய)பா	&) 

ைவக�ப1�. 
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7.1.4 /�ெமாழிய�ப	ட �ரBக(தி) உ=ள அபாய(தி2கான ெபா�வான /�ென;ச5ைக 

நடவ&ைகக=: 

• ேமேல உ=ள ஆப(�/ேபரழிைவ கவனC�பத2காக, ப��வ�� க	1�பா	1 

நடவ&ைகக= ேம2ெகா=ள�ப1�: 

• �ரBக; ச	ட�, 1952, ெம	டாலிஃெபர7 ைம�7 ஒPB%/ைற, 1961 ம23� �ரBக 

வ�திக=, 1955 ஆகியவ2றி� அைன(� பா�கா�� /�ென;ச5ைகக= ம23� வ�திக= 

அைன(� �ரBக நடவ&ைககளC� ேபா�� க4&�பாக ப��ப2ற�ப1�; 

• அBகீக5க�படாத நப.களC� nைழQ தைட ெச<ய�ப1�; 

• ECC ம23� �ரBக� ப%திய�) தRயைண�� ம23� /த!தவ� ஏ2பா1க=; 

• பா�கா�� Z	, ெஹ)ெம	, க4ணா& ேபா�ற அைன(� பா�கா�� உபகரணBகளC� 

ஏ2பா1கJ� ெதாழிலாள.கJ% கிைட%� (18 எ4க=) ம23� அவ2றி� 

பய�பா	&2கான வழகமான ஆ<Q; 

• நிக[வ�� ேபா�, /தலி) காயமைட+த நப�% �ரBக� ப%திய�) உ=ள \(த 

பா�கா�� அ!வலக(தா) /த!தவ� வழBக�ப1�. �ரBக; ச	ட�-1952 வ�தி-23�ப& 

வ�ப(� %றி(த அறிவ��ைப பா�கா�� அதிகா5 வழB%வா.; 

• பா�கா�� அதிகா5 (500ம? �2றளவ�) உ=ள 3 �ரBகBகJ% ெபா�வான�) 

ேமலா4ைம மாவ	ட அதிகா5க=/ �ரBக பா�கா�� இய%நரக� ேபா�றவ23% 

இைடேயயான ஒ�Bகிைண��% ெபா3�பாவா.. ெம	டாலிஃெபர7 �ரBக 

வ�தி/ைறக= 1961 இ� வ�தி-181 இ� ப& ெபா� பா�கா�� %றி(�, “எ+தெவா� நப�� 

அல	சியமாகேவா அ)ல� /Pைமயாக ெச<யேவா Kடா�. �ரBக(தி) உ=ள 

உய��ேகா அ)ல� உட!ேகா ஆப(ைத ஏ2ப1(�த), அ)ல� அல	சிய�ப1(�த) 

அ)ல� �ரBக� அ)ல� அB% பண��5_� நப.களC� பா�கா��% ேதைவயான 

எைத_� ெச<வைத /Pவ�மாக �றகண�(த)”. ெதாழிலாள.கJ% பாதண�க= 

ம23� பா�கா�� தைலகவசBக= வழBக�ப1�; 

• /கBகைள �(த� ெச<வ� ெதாட.+� ெச<ய�ப1�; 

• ெவ&ம�+�கைள ைகயாJத), சா.a ெச<த) ம23� ெவ&(த) ஆகியைவ மிகQ� 

திறைமயான ெதாழிலாள.களா) ம	1ேம ேம2ெகா=ள�ப1�; 

• உ2ப(தியாள5� வழிகா	1த)களC�ப& அைன(� �ரBக உபகரணBகளC� வழகமான 

பராம5�� ம23� ேசாதைன; 
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• இP(�; ெச)!� சாைலகளC) த4ணR. ெதளC(� Vசிைய அட%த); 

 

7.1.5 பா�கா�� %P: 

பா�கா�� வ�திக=/ ச	ட வ�திகளC� இணக� திற�பட ெசய)ப1(த�ப1வ� உ3தி 

ெச<ய�ப1�. �ரBக; ச	ட(தி� ேதைவ ம23� அவ.களC� கடைமக= ம23� 

ெபா3��கைள� Z.(தி ெச<வதி) பா�கா�� அதிகா5 ஈ1ப1(த�ப1வா.. ெதாழிலாள.களC� 

அபாயகரமான நிைலைமக= ம23� பா�கா�ப2ற ெசய)கைள க4டறித) ம23� தி�(த; 

ெசய)கJகான ஆேலாசைனக=, பா�கா��( தண�ைக நட(�த), பய�2சி( தி	டBகைள 

ஒPBகைம(த) ம23� ெதாழி)சா. பா�கா�� ம23� �காதார� ெதாட.பான ப)ேவ3 

ப�ர;சிைனகளC) ெதாழி)/ைற நி�ண. ஆேலாசைனகைள வழB%வத2% பா�கா�� அதிகா5 

ெபா3�பாவா.. பண�யாள.க= ம23� ஒ�ப+ததார.கJ% அtவ�ேபா� பா�கா�� பய�2சி 

அளCக�ப1�. 

 

7.1.6 அவசர க	1�பா	1 ைமய� 

அவசரநிைலைய ைகயாள அவசர க	1�பா	1 ைமய� வழBக�ப1�. இதி) தள /த�ைம 

க	1�பா	டாள., /கிய� பண�யாள.க= ம23� தRயைண�� ம23� காவ) �ைற உய. 

அதிகா5க= கல+� ெகா=வா.க=. ச�பவ க	1�ப1(தி ம23� பண�ய�� ப�ற ப%திக= 

ம23� ெவளCய�) இ�+� தகவ) ம23� திைசகைள� ெபறQ� அf�பQ� இ+த ைமய� 

ெபா�(த�ப	&�%�. அவசரகால க	1�பா	1 ைமய� %ைற+த ஆப(�=ள ப%திய�) 

அைமக�ப1�. இ+த ெபா�வான அவசரகால க	1�பா	1 ைமய� 500ம? �2றளவ�) உ=ள 

�ரBகBகJ% பய�ப1(த�ப1�. 

 

7.2 ேப5ட. ேமலா4ைம: 

சி3 கனCம �ரBக தி	டBகJட� ெதாட.�ைடய க) வ�ஷய(தி) சா(தியமான அபாயBக= 

பற%� பாைற, %ழிய�� அதி.Q ேதா)வ�, ச5Q ம23� கழிQக=, ேபா%வர(� 

காரணமாக ஏ2ப1� வ�ப(�க=. �ரBக� ம23� அதfட� ெதாட.�ைடய ெசய)பா1க= 

பண�யாள.க= ம23� ெபா�மக= இ�வ�%� பல சா(தியமான அபாயBகJட� 

ெதாட.�ைடய�. �ரBக� ம23� பண�யாள.களC� பா�கா�� �ரBக வ�திக= ம23� 
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ஒPB%/ைறகளா) கவனCக�ப1கிற�, இ� பா�கா�ப�2கான வ%க�ப	ட 

நைட/ைறகJட� ந�% வைரய3க�ப	1=ள�, இ� கவனமாக ப��ப2ற�ப1� ேபா�, 

மனCதவள(தி2% ம	1ம)ல, இய+திரBக= ம23� பண�;mழ!%� பா�கா�� உ3தி 

ெச<ய�ப1கிற�. 

 

7.2.1 தள(தி) /�ெமாழிய�ப	ட �ரBகBகJகான அவசர ேமலா4ைம தி	ட�- 

ஆஃ�ைச	 அவசர தயா.நிைல தி	ட�: 

�ரBக நடவ&ைகயா) ஏ2ப1� வ�ப(�க= அ)ல� எதி.பாராத நிக[Qக= ம23� இய2ைக 

ேப5ட.கைள ைகயா=வத2கான நைட/ைறகைள அவசரகால தி	ட� வ�வ5கிற�. ப�ற 

உ2ப(தி/�ரBக( தி	டBகளC) ஏ2ப	ட வ�ப(�களC� அfபவ� இ+த( தி	ட(ைத( 

தயா5�பத2% க�த�ப1கிற�. இ+த அவசரகால தி	ட� அtவ�ேபா� மதி�பா<Q 

ெச<ய�ப	1 மா2றியைமக�பட ேவ41�. அவசரகால மாதி5 பய�2சிகளC� அவதானC��க= 

ம23� உ4ைமயான அவசரநிைலகைள ைகயாJ� அfபவ(தி� அ&�பைடய�!� இ� 

மா2ற�ப1�. 

 

இ+த ஆ�ைச	 - ஆஃ�ைச	 அவசர( தி	ட(தி� /கிய ேநாகBக=: 

  அவசரநிைலைய( தவ�.க ேதைவயான /�ென;ச5ைக ம23� த1�� நடவ&ைககைள 

எ1க. 

 

எ+தெவா� அவசர( தி	ட(தி� /கிய ேநாக/� அவசரகால m[நிைலகைள( த1�பதாக 

இ�%�. 

ப��வ�� இய2ைகய�� அவசரநிைலகைள ைகயாள மனCதவள(ைத� பய�23வ�(த): 

• ஆ�ைச	 (ML எ)ைல%=) 

• ஆஃ�ைச	 (ML எ)ைல% ெவளCேய) 

 

7.2.2 ஆ�ைச	 ஆஃ�-ைச	 அவசர( தி	ட�: 

1-அவசரநிைல காரணமாக: 

 தR 



144 
 

 ெவ&�� 

 �ரBக வ�ளC��களC) மனCதனா) ஏ2ப	ட ச5Q ச�ப+த�ப	ட ெப5ய வ�ப(�க=. 

 பா�� க&(த), ேதன RகளC� தா%த) அ)ல� கா	1 வ�லB%களC� தா%த). 

 2-இய2ைக ேப5ட.களா) ஏ2ப1� ேபரழிQக=: 

 இய2ைக நில;ச5Qகைள உ=ளடகிய ெவ=ள�/ கனமைழ. 

 நிலந1க� 

 mறாவளC 

 மி�ன) 

 

7.2.3 அவசர( தி	ட�: 

 ஏேதf� அவசரநிைல ஏ2ப	டா) �ரBக� பண�க= உடன&யாக நி3(த�பட ேவ41�. 

அவசர ேநர(தி) ைசர� ஒலிக�ப1�. 

 ஒ� அவசர அெச�ப�ளC பாய��	 உ�வாக�ப1� ம23� அைன(� ெதாழிலாள.கJ� 

பா.ைவயாள.க= அ)ல� ஒ�ப+ததார.கைள ச	டசைப �=ளCைய அsக 

வழிகா	1வா.க=. 

 அவசர வாகன� (ஆ��ல�7) அ�கி!=ள இட(தி), \�3 �ரBகBகJ% 

அ�காைமய�) இ�%� ம23� அவசரகால ைசர� ஊ��ேபா� அவசர க	1�பா	1 

ைமய(தி2% வ�ைர+� ெச)!�. அவசரகால வாகன(தி� ஓ	1ந. ச�பவ 

க	1�பா	டாள./தள /த�ைம க	1�பா	டாள5� வழி/ைறகைள� ப��ப23வா.. 

 கனமைழ, ெவ=ள�, Zக�ப� ம23� mறாவளC ேபா�ற இய2ைக ேப5ட.களC� ேபா� 

எ1க ேவ4&ய /�ென;ச5ைக நடவ&ைகக= %றி(� ெதாழிலாள.கJ% பய�2சி 

அளCக�ப1�. 

 �ரBகBகளC) இ�+� அெச�ப�ளC �=ளC அ)ல� ேவ3 ஏேதf� பா�கா�பான இட� 

வைர அைன(� த�ப�%� வழிக= உ�வாக�ப	1, �ரBக� ப%திய�) பல இடBகளC) 

த�ப�%� தி	ட� கா	ட�ப1�. 

7.2.4 அவசர க	1�பா1: 

 �ரBக நடவ&ைககைள நி3(�த): அலார� அ)ல� ைசரைன எP��த), அைத( 

ெதாட.+� மி�சார வ�நிேயாக(ைத உடன&யாக� பா�கா�பாக நி3(�த) ம23� 

பாதிக�ப	ட ப%திகைள( தனCைம�ப1(�த). 
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 காயமைட+தவ.கJ% சிகி;ைச: /த!தவ� ம23� காயமைட+த நப.கJ% 

ம�(�வமைனய�) அfமதி(த) 

 �23;mழ) ம23� ெசா(�கைள� பா�கா(த): தண��ப�� ேபா�, �23;mழ) ம23� 

ெசா(�களC) ஏ2ப1� பாதி��கைள /&+தவைர த1க /ய2சிக= ேம2ெகா=ள�ப1�. 

 அைன(� ஆதாரBகைள_� பதிQகைள_� பா�கா(த): அவசரநிைலகான 

உ4ைமயான காரணBகைள /Pைமயாக ஆ<Q ெச<ய இ� ெச<ய�ப1�. 

 ெசய)பா1கைள ம3ெதாடக� ெச<வத2% /� பண�யாள.களC� பா�கா�ைப உ3தி 

ெச<த): பண�ைய ம3ெதாடக� ெச<வத2% /� பண�;mழ) பா�கா�பாக இ��பைத 

உ3திெச<ய ேதைவயான /ய2சிக= ேம2ெகா=ள�ப1�. 

 

7.3 இய2ைக வள பா�கா�� 

வளாக(தி) இய2ைக வளBக= இ)ைல. உ(ேதச �ரBக %(தைக ப%திய�) எ5சதிகான 

பா�கா�� உ(திக= ப��ப2ற�ப1�. அ�கி!=ள நR.நிைலகளC) ஏ2ப1� பாதி��கைள( த1க 

அ(தியாய� 5 இ) %றி�ப�ட�ப	1=ளப& ெபா�(தமான தண��� நடவ&ைககைள 

ேம2ெகா=வத� \ல� �ரBக(தி� மா�பா1க= %ைறக�ப1�. தி	ட� ப%திய�) இ�+� 

ெவளCேய3� நR.நிைலக= அ�கி) உ=ள நR.நிைலகJ%= வ�ட�படா�. 

 

7.4 ம?=%&ேய2ற� ம23� ம3வா[Q: 

/�ெமாழிய�ப	ட �ரBக %(தைக ப%தி தி�வ�� தனCயா. நிலமா%�. ஆ../(�சாமி. 

தி	ட� ப%தி ம23� அ�கி!=ள ப%திகJ%= மக= இட�ெபய.Q இ)ைல, எனேவ 

ம3வா[Q & ம?=%&ேய2ற� ெபா�+தா�. 
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8 தி	ட� பய�க= 

8.1 ெபா� 

இ+த அ(தியாய� உ=ளா	சி, �23��ற�, ப�ரா+திய� ம23� ேதச� /Pவத2%� ஏ2ப1� 

ந�ைமகைள உ=ளடகிய�. இ� ெபௗதRக உ=க	டைம��, ச\க உ=க	டைம��, ேவைல 

வா<�� ம23� ப�ற உ3தியான பல�கைள ேம�ப1(�வத� \ல� பல�களC� 

வ�வரBகைள ெவளC�ப1(�கிற�. 

 

8.1.1 உ=க	டைம�� ந�ைமக= 

/�ெமாழிய�ப	ட தி	ட(தி� திற��, அ�கி!=ள ப%திகளC) ப��வ�� ெபௗதRக 

உ=க	டைம�� வசதிகைள ேம�ப1(��: 

a. ச+ைத: க	1மான(தி2கான பயf=ள ெபா�ளாதார வள(ைத உ�வா%த). ேதைவ 

வ�நிேயாக சBகிலி காரணமாக, ேதா4ட�ப	ட கனCமBக= (கர1/ரடான க) & சரைள) 

ச+ைதய�) மலிQ வ�ைலய�) வ�2க�ப1�. 

b. உ=க	டைம��: ேதா4ட�ப	ட கர1/ரடான க) சாைலக=, க	&ட� ம23� 

க	1மான( தி	டBக=, பாலBக= அைம�பத2%� பய�ப1(த�ப1�. 

c. ப�ைம வைளய� ம23� ப�ைம வைளய� ேம�பா1 ேம�ப1(�த): ம?	�( 

தி	ட(தி� ஒ� ப%தியாக, �ரBக %(தைக� ப%திய�� பா�கா�� எ)ைலய�) (0.12.0 

ெஹேட.) Z.வ Rக மரBக= நட�ப1�. ேவகமாக வளரK&ய ம23� ந)ல இைல 

மைற�� ெகா4ட மரBகளC� ெபா�(தமான கலைவயான� ப�ைம ம4டல(ைத 

உ�வாக ஏ23ெகா=ள�ப1�. �ரBக( தி	ட கால(தி) 60 எ4ண�ைகய�லான 

Z.வ Rக இனBக= ம23� சில பழ�த�� ம23� ம�(�வ மரBகைள ந1வத2% 

உ(ேதசிக�ப	1=ள�. 

 

8.2 ச\க ந�ைமக= 

இ�ப%திய�) உ=ள �ரBக� கிராம��ற ேவைலவா<�ைப உ�வா%�. ஆ<Q� ப%திய�!=ள 

கிராமBகளC� ெபா�ளாதார நிைலைமக= மிகQ� சாதாரணமாக இ��பைத தள� பா.ைவய�� 

ேபா� அவதானCக /&+த�. /�ெமாழிய�ப	ட �ரBக(தி� வள.;சி%� ப�ற%, உ=q. 

மகளC� வா[வாதார(ைத ேம�ப1(�வேதா1 மைற/க ேவைல வா<��கைள_� 
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வழB%�. இ�ப%திய�) உ=க	டைம�� ேம�பா	&2கான கர1/ரடான க) உ=q. 

ச+ைதகளC) இ�+� நியாயமான %ைற+த வ�ைலய�) கிைட%�. 

CER இ� ஒ� ப%தியாக, தி	ட மதி�பw	&) 2% அதாவ�, 1.15 ல	ச� ஒ�க�ப1�. 

ெசய)ப1(த�பட ேவ4&ய வ�5வான நிக[;சி நிர) வ%க�ப	1=ள�. தி	ட(தி� /கிய 

அ�சBக= ப��வ�மா3: 

 உ=q. மகளC� ேதைவய�� அ&�பைடய�) அ�கி!=ள ப�ரா+திய(தி) ப)ேவ3 வள.;சி� 

பண�கைள ேம2ெகா=வ�. 

8.3 தி	ட; ெசலQ / /த�	1 வ�வரBக= 

 
1 

A. நிைலயான ெசா(� ெசலQ: 

1. நில(தி� வ�ைல 

2. ெதாழிலாள. ெகா	டைக 

3. �காதார வசதி 

4. `ஃப�)லிB/ஃெப�சிB ெசலQ 

ெமா(த� = 

 

 

: 

: 

: 

: 

 

: 

 

Rs.6,56,000/ 

Rs. 2,50,000/- 

Rs. 1,50,000/- 

Rs.1,00,000/- 

Rs.11,56,000/- 

2 ெசய)பா	1 ெசலQ: 
இய+திர ெசலQ 

: Rs.20,00,000/- 

 
ெமா(த தி	ட; ெசலQ 

: Rs. 31,56,000/- 

3 EMP ெசலQ: 
 

தள(தி) கா	சி பலைக; க4காண���-கா23, 

நR., ச(த�; Vசி அட%த) - ெசா+த த4ணR. 

ேடBக. \ல� த4ணR. ெதளC(த); வாகன 

டய.க= கPQத); கி`� ெப)	 ேம�பா1; 

சாைல ேம�பா1 & ேமலா4ைம; 

ெதாழி)சா. ஆேராகிய� ம23� பா�கா��; 

திடகழிQ ேமலா4ைம; 7	ேரா� நR.; 

���ப�க(தக எ5சதி, CCTV நி3Qத), 

�ரBக ேமலாள. ம23� 

ப�ளா7ட.கJகான ச�பள� 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 

Rs. 11,20,000/- 
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9 �23;mழ) ெசலQ பல� ப%�பா<Q 

9.1 அறி/க� 

இ+த அ(தியாய� �23;mழ) ேமலா4ைம( தி	ட(ைத (EMP) வ�5வாக /�ைவகிற�, 

இதி) நி.வாக ம23� ெதாழி)n	ப அைம��, �23;mழ) ேமலா4ைம( தி	ட� இ� ��க 

அண�, �23;mழ) ேமலா4ைம( தி	ட� ெசய)ப1(�வத2கான ெசலQ, ப)ேவ3 �ரBக 

நடவ&ைககளC� ேபா� ம23� தி	ட(தி� ெசலQ மதி�பw1களC) அத2கான ஏ2பா1க= 

ஆகியைவ அடB%�. இ+த அ(தியாய� /�ெமாழிய�ப	ட க4காண��� தி	ட� ம23� 

தண��� நடவ&ைககைள திற�பட ெசய)ப1(�வத2கான நி3வனBகJ% இைடேயயான 

ஏ2பா1கைள வ�வ5கிற�. 

 

9.2 �ைணநிைல 

�ரBக� ம23� �வ�ய�ய) �ைற, ��ேகா	ைடய�னா) அBகீக5க�ப	ட �ரBக( 

தி	ட(தி�ப& திற+தெவளC இய+திரமயமாக�ப	ட �ரBக /ைறய�) �ைளய�1த) ம23� 

ெவ&(த) \ல� �ரBக� ேம2ெகா=ள�ப1�. ைவ��(ெதாைக% ேம) தள.வான அ1%க= 

எ�Q� இ)லாததா) (அகழா<Q ெச<ய�பட ேவ4&ய கனCமBக=) வ R[;சி/ச5Q ேதா)வ�க= 

எதி.பா.க�ப1வதி)ைல. ெப@; உயர� சராச5யாக 5 ம? இ�%�. தனC�ப	ட ெப@; சா<Q 

கிைடம	ட(திலி�+� 600 இ) ைவக /�ெமாழிய�ப	ட�. ேம!�, �ரBக� பா�கா�� 

இய%நரா) ப5+�ைரக�ப	ட வழிகா	1த)களC�ப& அைன(� பா�கா��( 

தரBகJ�/பா�கா��கJ� ெசய)ப1(த�ப1�. 

 

9.3 �ரBக வ&கா) 

9.3.1 �ய) நR. ேமலா4ைம 

நிலQ� தள நிைலைமக= ெதாட.பாக ப��வ�� நடவ&ைகக= எ1க�ப1�. 

• �ய) நR. வ&கா)க= 1m x 1m அளQ=ள வ4ட) ெபாறிகJட� �ரBக� ப%திய�லி�+� 

ெவளCேய3� கழிQகைள ேசக5கQ� %ழி%= தி��ப�வ�டQ� %ழி ப%திய�� 

�2றளQ /Pவ�� ெபா�(தமாக அைமக�ப1�. 
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• �ரBக %(தைக ப%தி% அ�கி) இ�%� வ&கா) அைம�ைப சீ.%ைலகாம) 

இ�க அைன(� நடவ&ைககJ� எ1க�ப1�. 

• �ரBக� ப%திய�லி�+� ேசக5க�ப1� மைழநR., இP(�; ெச)!� சாைலக=, 

வளாக(தி2%= உ=ள ேதா	டBக= ேபா�றவ2றி) Vசிைய அட%வத2%� 

பய�ப1(த�ப1�. 

 9.3.2 வ&கா) 

• இ(தி	ட(தி2% உ=q. பண�யாள.க= ஈ1ப1(த�ப1வா.க=. சி3நR. கழி�பைறக= 

ம23� கழி�பைறக= அைமக�ப1�. ேம!� அ� ெச�& ேடB%ட� 

இைணக�ப1�, அைத( ெதாட.+� ஊறைவ%� %ழி ஏ2பா1 ெச<ய�ப1�. வ R	1 

கழிQக= அ�கி) உ=ள ப%திய�) ெகா	ட�படா�. வ4ட) ப&த) அ)ல� தள.வான 

ெபா�	க= %வ�+� கிட�பதா) ஏேதf� அைட�� ஏ2ப	1=ளதா எ�பைத க4டறிய 

வழகமான ேசாதைன ேம2ெகா=ள�ப1�. ைலனCB / க) ப�	;சிB ேபா�றவ2றி) 

ஏேதf� ேசத� உ=ளதா என வ&கா)கJ� ச5பா.க�ப1� 

 

9.3.3 நி.வாக ம23� ெதாழி)n	ப அைம�� 

�23;mழ) ேமலா4ைம( தி	ட� (EMP) தி	ட(தி� ெசய)பா1களC� வ�ைளவாக ஏ2ப1� 

பாதகமான �23;mழ) தாகBகைள %ைற�பத2காக �ரBக; ெசய)பா	&� ேபா� 

அதிக5(த நடவ&ைகக= காரணமாக �23;mழலி� ஒtெவா� K3கJ%� 

அைன(�( தண��� நடவ&ைககைள_� ெகா4&�%�. ேம2ப& ெசய2பா1கைள 

/�ென1�பத2%, தி�.எ�.ராதாகி�hண�, எ�. Ecotech Labs Pvt Ltd. 
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அ	டவைண 9 1: பாதி��க= ம23� தண��� நடவ&ைகக= 

 

வ. 

எ4 

�23;mழ) 

ம?தான 

தாகBக= 

ெசய)பா1 / 

அ�ச� 

எதி.பா.க�ப1� 

பாதி��க= 

தண��� நடவ&ைகக= 

1. கா23 ஃ�Wஜி&t 

உமி[Q 

�ரBக; 

ெசய)பா	&� ேபா�, 

த�ப�ேயா&ய Vசி 

ம23� �க=க= 

(PM10 & PM 2.5) 

ேபா�ற ப�ற கா23 

மா�பா1க= 

உ�வாக�ப1�. 

�ரBக %(தைக ப%திய�� 

பா�கா�� Vர(தி) 

மரBகைள ந1த) 

 

Vசிைய அட%� 

நடவ&ைகயாக அ+த 

இட(தி) த4ணR. 

ெதளCக�ப1�. 

2. த4ணR. கழிQ நR. 

உ�வாக� 

�ரBக %(தைகய�) 

உ=ள வ R	1 

கழிQநR5� 

/ைறய2ற 

ேமலா4ைம, அ+த 

இட(தி) 

�காதாரம2ற 

m[நிைலைய 

உ�வாகி, 

ெதாழிலாள.கJ% 

உட)நல 

பாதி��கைள 

ஏ2ப1(��. 

�ரBக %(தைக ப%திய�) 

கழிQநRைர /ைறயாக 

ேமலா4ைம ெச<வத2காக, 

சி3நR. கழி�பைறக= ம23� 

ெச�& ேடB%க= ம23� 

ேசா ப�	 ஏ2பா1க= 

ெச<ய�ப1�. 
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3. ச(த� ேதா41த), 

ெவ&(த), 

ஏ23த) 

ம23� 

ேபா%வர(� 

ேபா�ற �ரBக 

நடவ&ைகக= 

இய+திரBகளCலி�+� 

வ�� ச(த� உய. 

இர(த அP(த�, 

அதிக அP(த நிைல, 

கா� ேகளாைம, 

Vக கலக� 

ேபா�றவ2ைற நR4ட 

ேநர� 

ெவளC�ப1வதா) 

ஏ2ப1�. 

�ைளய�1த), 

ெவ&(த) ேபா�ற 

�ரBக நடவ&ைகக= 

தவ�ர ச(த(ைத 

உ�வாகலா� 

அதிக ச(த� உ4டா%� 

இடBகளC) பண��5_� 

ெதாழிலாள.க= தனC�ப	ட 

பா�கா�� சாதனBகைள� 

பய�ப1(�த), அதாவ� 

கா�%ழா<க= ம23� கா� 

ெச�கிகைள� 

பய�ப1(�த). 

4. நில� �ய) நR5� 

தவறான 

ேமலா4ைம 

�ய) நR. ஓ1வதா) 

ம4 அ5�� 

ஏ2படலா� 

�ய) நR. ெவளCேய3வைத( 

தவ�.க 1ம? x 1ம? அளவ�) 

மாைல வ&கா) 

அைமக�ப1� 

5. ச/தாய 

ெபா3�� 

 �ரBக( 

ெதாழிலாள.க= 

�காதாரம2ற தள 

�காதார வசதிக= 

ெதாழிலாள.கJ% 

உட)நல ேக1 

வ�ைளவ�%�. 

���ரQ, %&நR., 

உபகரணBக= அ)ல� 

இய+திரBகளC� பா�கா�� 

ேபா�ற அ&�பைட 

வசதிகJகான பயf=ள 

ஏ2பா1கJட� 

ெதாழிலாள.களC� 

ஆேராகிய� ம23� 

பா�கா�ைப உ3தி 
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ெச<வேத இத� ேநாக�. 

தள(தி) ப��வ�பைவ 

ெச<ய�ப1�. 

 இ+தியாவ�� ேதசிய 

க	&ட %றியw1, 

இ+திய( தரநிைல� 

பண�யக� 

ஆகியவ2றி) 

ேகா&	1 

கா	ட�ப	1=ள 

பா�கா�� 

நைட/ைறக=, 

வ�தி/ைறக= 

ம23� 

வழிகா	1த)கJ% 

(ெபா�+�� 

வைகய�)) 

இணB%வத� 

\ல�. 

 பரவலாக�ப	ட 

கழிவைறக= ம23� 

சி3நR. 

கழி�ப�டBகைள 

ேபா�மான 

எ4ண�ைகய�) 

அைமக�ப1� 

ெச�& ேடB 
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ம23� ேசா ப�	 

ஏ2பா1 ெச<த) 

 /த!தவ� அைற 

அைமக�ப1� 

அ&க& உட)நல� 

ப5ேசாதைன 

ெச<த) ம23� 

இலவச ம�(�வ 

/கா�க= நட(�த) 

 பா�கா�� 

ெஹ)ெம	, 

ைக_ைறக=, 

ஜாெக	 & Z	7 

வழB%த) 

 தR வ�ப(�கைள( 

த1�பத2கான 

நடவ&ைககைள 

அைமக�ப1�. 

க	1மான தள(தி) 

தRயைண�� க�வ�க= 

ம23� மண) 

வாளCக= 

அைமக�ப1�. 

6. க	&ட 

ெபா�	க= 

வள பா�கா�� 

 

க	&ட ெபா�= 

nக.Q 

 

உ=நா	&) 

கிைட%� 

க	1மான� 

ெபா�	கைள வ�ட 

Vரமான க	1மான� 

•   உ=நா	&) 

கிைட%� 

க	1மான� 

ெபா�	கைள� 

பய�ப1(�த). 
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ெபா�	கைள� 

பய�ப1(�வ� 

இய2ைக வளBகைள 

அதிகமாக; 

�ர41வத2%� 

கா.ப� தட� 

அதிக5�பத2%� 

வழிவ%%�. 

 

அ	டவைண 9 2: �ரBக(தி� ேபா� �23;mழ) ேமலா4ைம தி	டெசலQ ஒ�கீ1 

 

A. EMP ெசலQ: 

தள(தி) கா	சி பலைக; க4காண���-கா23, நR., ச(த�; 

Vசி அட%த) - ெசா+த த4ணR. ேடBக. \ல� 

த4ணR. ெதளC(த); வாகன டய.க= கPQத); கி`� 

ெப)	 ேம�பா1; சாைல ேம�பா1 & ேமலா4ைம; 

ெதாழி)சா. ஆேராகிய� ம23� பா�கா��; திடகழிQ 

ேமலா4ைம; 7	ேரா� நR.; ���ப�க(தக எ5சதி, 

CCTV நி3Qத), �ரBக ேமலாள. ம23� 

ப�ளா7ட.கJகான ச�பள� 

 

Rs. 11,20,000/- 
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10 �23;mழ) ேமலா4ைம தி	ட� 

இ+த அ(தியாய� தி	ட(ைத; ெசய)ப1(�வத2கான ஒ	1ெமா(த நியாய(ைத 

��கமாக K3கிற� ம23� சா(தியமான தாகBக= எtவா3 

%ைறக�ப1கி�றன எ�பைத வ�ள%கிற�. 

 

10.1 அறி/க� 

தி� எ�.ராதாகி�hண� தள� \�3 �ரBக( தி	டBகளC� ெதா%�பா%�. 

��ேகா	ைட மாவ	ட�, தி�மய� தா!கா, ெல�பள%& கிராம(தி� 

எ7.எ�.எ4.425/29 இ) அைம+�=ள 0.82.0 ெஹேட. கர1/ரடான க) ம23� 

கிராவ) %வா5ய�� தனCநப. �ரBக %(தைக� ப%தி உ=ள�. 

 

10.2 தி	ட ேமேலா	ட� 

அ	டவைண 10 1: தி	ட ேமேலா	ட� 
வ. 
எ4 

வ�ளக� வ�வரBக= 

1 தி	ட(தி� ெபய. 
தி� எ�.ராதாகி�hண� கர1/ரடான க) ம23� 

சரைள %வா5-0.82.0 ெஹேட. 
2 ஆதரவாள. 

தி� எ�.ராதாகி�hண� 

3 �ரBக %(தைக 

ப%திய�� அளQ 

0.82.0 Ha 

4 இட� S.F.No.425/29 

5 அ	சேரைக 
 

10°16'45.07"N to 10°16'49.40"N 

6 தR.கேரைக 78°43'26.26"E  to 78°43'29.34"E 

7 நில�பர�� ெவ23 நில�பர�� 

8 சராச5 கட) 

ம	ட(தி2% ேம) தள� 

உயர� 

சராச5 கட) ம	ட(திலி�+� ≃107 m உயர� 

9 ேடாேபா தா= எ4. 58-J/15 

10 �ரBகBகளC� 

கனCமBக= 

ரஃ� 7ேடா� 
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11 /�ெமாழிய�ப	ட� 

�ரBக உ2ப(தி 
ரஃ� 7ேடா�-38,690 ம?3  

சரைள - 16,206 ம?3 

12 �ரBக(தி� இ3தி 

ஆழ� 

தைர ம	ட(தி2% கீேழ 13m  

13 �ரBக /ைற திற+தெவளC அைர இய+திரமயமாக�ப	ட �ரBக� 

14 த4ணR. ேதைவ 2.0 KLD 

15 நR. ஆதார� ேடBக. \ல� த4ணR. வ�னCேயாக� ெச<ய�ப1� 

16 மனCத சதி 18 Nos. 

17 �ரBக %(தைக 

 

�)லியமான ப%தி ெதாட.� க&த� R.c.No.85/2021 

(G&M) dated 30.05.2022 ��ேகா	ைட �ைண 

இய%ந., �வ�ய�ய) ம23� �ரBக�, �ைறயா) 

ெவளCய�ட�ப	ட�.  

18 �ரBக( தி	ட� ஒ��த) R.c.No.85/2021 (G&M) dated 03.06.2022 �ரBக( 

தி	ட(தி2%, �வ�ய�ய) ம23� �ரBக( �ைற �ைண 

இய%ந., ��ேகா	ைட வழBக�ப	ட� 
19 உ2ப(தி வ�வரBக= 

 
�வ�ய�ய) இ���: 5,31,960 m3 கர1/ரடான க) & 

24,552 m3 சரைள 

/�ெமாழிய�ப	ட ஆ41 வா5யாக ம?	கK&ய 

இ���க=: 38,690 m3 கர1/ரடான க) ம23� 16,206 

m3 சரைள 

20 எ)ைல ேவலி 
அ�கி) உ=ள ப	டா நிலBகJ% எ)ைல 

/Pவ��. 7.5 ம? தைட ேவலி ம23� அர�% 10 ம? 

Vர� பா�கா�� ேவலி அைமக�ப1�. 
21 அதிக �ைமகைள 

அக23த) 

 

கிராவ) வ&வ�) அதிக �ைம 16,206m³ ஆ%�, 

இ� தா[வான ப%திகைள நிர��வத2%� 

சம�ப1(�வத2%� சாைல( தி	டBக= 

ம23� மாவ	ட� ம23� அைத; �2றி_=ள 

ப�ற உ=க	டைம�� ேம�பா	1� பண�கJ%� 

பய�ப1(த�ப1கிற�. 
22 நில(த& நR. 

 

%வா5 ெசய)பா1 தைர ம	ட(திலி�+� 13 ம? 

ஆழ� வைர ப5+�ைரக�ப1கிற�. அ�கி!=ள 

திற+தெவளC கிண3க= ம23� ஆ[�ைள 

கிண3களC) இ�+� பா.க�ப1� நR.ம	ட� தைர 
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ம	ட(திலி�+� 75 ம?	ட�%� %ைறவாக உ=ள�. 

எனேவ %(தைக கால� /Pவ�� %வா5 

நட(�வதா) நில(த& நR. எ+த வைகய�!� 

பாதிக�படா�. 

23 தி	ட( தள(திலி�+� 

500ம? �2றளவ�) உ=ள 

%&ய����க= 

தி	ட� ப%திய�லி�+� 300ம? �2றளவ�) %&ய����க= 

இ)ைல. 

24 %&நR. 

 
இ�ப%திய�) இ�+� 375ம? வடேம2கி) உ=ள 

ல	�மி�ர� கிராம(தி) இ�+� ேடBக. \ல� 

த4ணR. வ�நிேயாக� ெச<ய�ப1�. 

/�ெமாழிய�ப	ட தி	ட(தி� நியாய�ப1(த) 

இ+த தி	ட� உ=நா	1 ம23� உ=க	டைம�� ச+ைதய�) %றி�ப�ட(தக பBைக 

வகிகிற�. இ+திய அரசாBக(தா) எதி.பா.க�ப1� ஒ� ெப5ய உ=க	டைம�ைப 

அைடய, %றி�பாக சாைல ம23� வ R	1( �ைறய�), அ&�பைட க	1மான� 

ெபா�	க= ேதைவ, சாதாரண க) ம23� சரைள ம4  /த�ைமயான க	&ட� 

ெபா�ளாக அைமகிற�. 

 

சாதாரண க) மிகQ� மதி��மிக இய2ைக க	1மான ெபா�	களC) ஒ�றா%�. 

ெமா(தமாக சாைலக= ம23� நைடபாைதக= அைமக பய�ப1(த�ப1கிற�. 

அத� வலிைமயான இய2ப�ய) ப4�கJகாக�  க) பய�ப1(த�ப1கிற� . 

கா�கி`	 பய�பா	&2காக அைரகப	1, ப)ேவ3 அளQகளC) ப�5கப	1, 

சாைல பண�களC) தாா் உட� ேசா்(� தாா் கலைவ தயாாி��%�  அ)ல� 

க	1மான பண�களC) தனC(�� பய�ப1(த�ப1கிற�. 

 

ெப��பா!� சாைலக=, கா�கி`	 ம23� க	&ட தயா5��களC) 

பய�ப1(த�ப1கிற�. %வா5 உ2ப(திய�) 98% ெமா(தBக=, சாைல க	1மான�, 

பராம5�� ம23� பP�பா.�பதி) பய�ப1(த�ப1கி�றன. இதி) ெப��ப%தி 



 

 

158 
 

சாைல பண�களC) தாா் உட� ேசா்(� தாா் கலைவ தயாாி��%� ம?த/=ளைவ 

சாைலகJ% உ3தியான தள(ைத வழBகQ�  பய�ப1(த�ப1கிற�. 

 

சி3ெதாழி)கJ%� ெபய. ெப2ற நகரமான ��ேகா	ைட, தி	ட� ப%தி% 

அ�கி) உ=ள ம4 வளமானதாக இ)லாததா), வ�வசாய� பண�கைள 

ேம2ெகா=வத2%( த%திய2ற�. %(தைக ப%தி% அ�கி!=ள நில�பர�� த5� 

வற4ட நிலBக= பய�. வள.;சி ம23� தாவரBகளC� வள.;சி% %ைறவான 

வா<�ைப ம	1ேம கா	1கிற�. அ�ம	1மி�றி, %(தைக� ப%திய�) 

கர1/ரடான க) �வ�ய�ய) இ���க= ஏராளமாக உ=ளன, இ� அ�கி!=ள 

இடBகளC) ேம2ெகா=ள�ப	ட �ரBக நடவ&ைககளC) இ�+� ெதளCவாகிற�. 

 

அ	டவைண 10 2: எதி.பா.க�ப1� தாகBக= ம23� த%+த தண��� 

நடவ&ைகக= 

 
t.vz; சா(தியமான தாக� தண��� நடவ&ைக 

1 �ைளய�1த), ெவ&(த), 

அக[Q, ஏ23த) ம23� 

ேபா%வர(� ேபா�ற ப)ேவ3 

�ரBக நடவ&ைககளC� ேபா� 

கா23 mழலி) ஏ2ப1� Vசி 

உமி[Q ஆ%�. Vசி உமி[Q 

�ரBக� ப%தி ம23� அைத; 

�2றி_=ள �23��ற கா2றி� 

தர(ைத பாதிகலா�. 

அதிக5(த உமி[Q மனCத 

ஆேராகிய(தி) �வாச� ம23� 

இ�தய ப�ர;சைனகைள 

ஏ2ப1(தலா� 

Vசி உமி[ைவ க	1�ப1(த, 

ேபா%வர(� சாைலகளC) த4ணR. 

ெதளC�ப� ேபா�ற /ைறயான 

தண��� நடவ&ைகக= 

ேம2ெகா=ள�ப1�. 

உமி[ைவ க	1�ப1(த, ஒ�ப+த 

அ&�பைடய�) உபகரணBகளC� 

வழகமான த1�� பராம5�� 

ேம2ெகா=ள�ப1�. 

அs%/ைற சாைலக= ம23� 

�ரBக வளாகBகளC) ேதா	ட� 

ேம2ெகா=ள�ப1�. 
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2 �ரBக நடவ&ைக ம23� ப�ற 

வ R	1 நடவ&ைககளா) கழிQ நR. 

உ�வா%�. இைவ நில(த& நRைர 

மா�ப1(தி நில(த& நR�% 

வழிவ%%�. �ரBக 

நடவ&ைகக= நில(த& 

நR.ம	ட(ைத பாதிகலா� 

சி3 கனCமBகளC� �ரBக 

நடவ&ைககளC) இ�+� கழிQ நR. 

உ�வாக�படா�, ஏெனனC) இ+த 

தி	ட(தி) �ரBக தள(தி) இ�+� 

அதிக �ைமைய ம	1ேம V%�. 

வ R	1 நடவ&ைககளC) இ�+� 

உ�வா%� கழிQ நR., உ(ேதச 

ெச�& ேடB \ல� பா�கா�பாக 

ெவளCேய2ற�ப1�. 

நில(த& நR.ம	ட(ைத �ரBக� 

ெவ	டா�. எனேவ 

/�ெமாழிய�ப	ட தி	ட(தா) நR. 

ம	ட� பாதிக�படா� 

3 ெவ&��, �ைளய�1த), அக[Q 

ேபா�ற ப)ேவ3 �ரBக 

நடவ&ைககளC� ேபா� �ரBக� 

ப%திய�) ச(த� உ�வா%�. 

ெவ	&ெய1க�ப	ட கனCம(ைத 

ெகா41 ெச)!� ேபா�, 

வாகனBகளC� இயக� 

காரணமாக ச(த� உ4டாகலா�. 

இ� தைலவலிைய உ�வாகி 

ெதாழிலாள.களC� உட)நிைலைய 

பாதிகலா� 

ச(த� %றி(� அtவ�ேபா� 

க4காண��� ெச<ய�ப1�. 

ேபா%வர(� வாகனBக= ம23� 

அக[Q (ேதைவ�ப1� ேபா�) 

ஆகியவ2ைற( தவ�ர ேவ3 எ+த 

உபகரணBகJ� தள(தி) 

அfமதிக�படா�. 

இ+த உபகரணBகளா) 

உ�வாக�ப1� ச(த� 

இைட�ப	டதாக இ�க ேவ41� 

ம23� அதிக பாதகமான 

தாக(ைத ஏ2ப1(தா�. 

அs% சாைலகளC) ேதா	ட� 

ேம2ெகா=ள�ப1�. ேதா	ட� 

ச(த� பரQவைத %ைறகிற� 

ம23� Vசிைய( த1கிற�. 

4 95% ம?	�%� ப�ற% %�ைபக= 

இ��பதா!�, வ R	1 கழிQகைள 

100% ம?	ெட1�� /P �ரBக 

இ��� ப�5(ெத1�பத� \ல� 
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உ�வா%வதா!� �ரBக 

நடவ&ைகய�லி�+� 

திடகழிQக= உ�வா%�. 

அைடய�ப1கிற�. எனேவ �ரBக 

நடவ&ைகயா) %�ைபக= 

உ2ப(தியாகா�. அ�ம	1மி�றி, 

தினச5 அ&�பைடய�) உ=ளா	சி 

அைம�ப�ட� ஒ�பைடக�ப1� 

தி	ட(தி) மிக %ைற+த 

அளவ�லான வ R	1 கழிQக= 

உ�வா%�. 

5 �ரBக நடவ&ைககளC� ேபா�, 

ெதாழிலாள.கJ% உட)நல� 

ப�ர;சிைனக= ஏ2ப1வத2கான 

வா<��க= உ=ளன அ)ல� 

வ�ப(�க= ஏ2பட வா<��=ள� 

Vசி அதிக� உ=ள ப%திய�) 

பண��5_� ெதாழிலாள.கJ% 

K1த) தனC�ப	ட பா�கா�� 

உபகரணமாக Vசி /க\&க= 

வழBக�ப1�. 

%41ெவ&��, �ைளய�1த), 

அக[Q ெசய)பா1களா) 

ெதாழி)சா. �காதார அபாயBக= 

%றி(� வ�ழி��ண.Q ஏ2ப1(த 

அtவ�ேபா� பய�2சிக= 

நட(த�ப1�. 

ெதாழிலாள.களC� உட)நல� 

ெதாட.பான ப�ர;ைனக= இ��ப��, 

அத2% உ5ய தR.Q காண�ப1�. 
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11 ��க� & /&Q 

இ+த அ(தியாய(தி) ஈ1ப	1=ள �23;mழ) ஆேலாசக.களC� வ�வரBக=, 

அவ.களC� ப��னண� ம23� தி	ட(தி) ஈ1ப	1=ள /கிய பண�யாள.க= 

ப2றிய ��கமான வ�ளக(ைத /�ைவகிற�. ஈேகாெட ேல�7 ப�ைரேவ	 

லிமிெட	 நி3வன(தி� ெபாறியாள.க=/நி�ண.களா) �ரBக( தி	ட� %றி(த 

%றி�ப�	ட ஆ<Qக= ேம2ெகா=ள�ப	1=ளன. லிமிெட	, ெச�ைன. ஈேகாெட 

ேல�7 ப�ைரேவ	 லிமிெட	 (ETL), ெச�ைன க)வ� ம23� பய�2சிகான ேதசிய 

அBகீகார வா5ய� அBகீகார� ெப2ற ஆேலாசைன நி3வனமா%�. ஈேகாெட 

ேல�7 ப�ைரேவ	 லிமிெட	 ஆன� ேதசிய ேசாதைன ம23� அளQ(தி�(த 

ஆ<வகBகJகான அBகீகார வா5ய� (ப5ேசாதைன ம23� அளQ(தி�(த 

ஆ<வகBகJகான ேதசிய அBகீகார வா5ய�), அறிவ�ய) ம23� ெதாழி)n	ப( 

�ைற, இ+திய அர� ம23� �23;mழ),  வன�  ம23�  காலநிைல  மா2ற�  

அைம;சக� ஆகியவ2றா) அBகீகார� ெப2ற, உ=-வ�பரமான ஆ<வக(�ட� 

ெபா�(த�ப	1=ள�. 

 

11.2 ஈேகாெட ேல�7 ப�ைரேவ	 லிமிெட	 - �23;mழ) ஆேலாசக. 

ஈேகாெட ேல�7 ப�ைரேவ	 லிமிெட	 எ�ப� இ+தியாவ�) உ=ள பலதர�ப	ட 

ேசாதைன ம23� ஆரா<;சி ஆ<வகமா%�. �23;mழ) ஆேலாசைன, ெபாறிய�ய) 

தR.Q, உணQ, நR. ம23� �23;mழ) (கா23, நR., ம4) ஆகியவ2றி� இரசாயன 

ம23� n4sய�5ய) ஆ<வக ப%�பா<Q ஆகியவ2றி) �23;mழ) 

ெதாழி)n	ப ஆ<வகBக= உய. தரமான ேசைவகைள மிக( �)லிய(�ட� 

வழB%கிற�. 

தர ெகா=ைக 

• ஈேகாெட ேல�7 ப�ைரேவ	 லிமிெட	 �23;mழ) ஆேலாசைன 

ேசைவகைள வழB%வதி) ஈ1ப	1=ள� ம23� வா&ைகயாள. 

ேதைவக= & எதி.பா.��க=, ெபா�+தK&ய ச	ட( ேதைவக= ம23� 

பB%தார.களC� எதி.பா.��கJ% ஏ2ப எBக= ெசய)பா1களC� அைன(� 

ப%திகளC!� எBக= திற�கைள வ!�ப1(த நாBக= 

கடைம�ப	1=ேளா�. 
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•  ெசய)/ைறக= ம23� ேசைவகளC) ெதாட.;சியான 

/�ேன2ற(தி2காக தர ேமலா4ைம அைம�ைப (QMS) நி3வQ� 

பராம5கQ� நாBக= கடைம�ப	1=ேளா�. 

• வா&ைகயாள. தி��தி ம23� �23;mழ) ேம�பா	&� உய. ம	ட(ைத 

அைடவத2% யதா.(தமான, ேநர(தி2% க	1�ப	ட ம23� ெசலQ %ைற+த 

/ைறய�) தனC�பயனாக�ப	ட தR.Qகைள வழBக நாBக= 

கடைம�ப	1=ேளா�. 

• எBக= ஆவண�ப1(த�ப	ட ேமலா4ைம அைம��க=, %றிேகா=க= 

ம23� ெசய)திற� ஆகியவ2ைற எBக= ஊழிய.கJட� 

கல+தாேலாசி(�, நைட/ைறய�) உ=ள சிற+த நைட/ைறகைள நி3Qத), 

பராம5(த) ம23� அtவ�ேபா� மதி�பா<Q ெச<ேவா�. 

• ஊழிய.கJ% நி3வன(தி� ெகா=ைக ம23� %றிேகா=கைள பயf=ள 

/ைறய�) ெதாட.�ெகா=வ� ம23� ெதாட.;சியான /�ேன2ற(தி2காக 

எBக= ஊழிய.க= ம23� ச�ப+த�ப	ட பB%தார.களCடமி�+� 

க�(�கைள� ெப3த). 



 

குறிப்பு விதி முறறகளின் நிறைவேற்ைல் 

வ. 
எண் 

குறிப்பு விதி முறற 
நிறைவேற்ைல் 

1. ேருடாந்தர உற்பத்தி ேிபரம் மற்றும் 

1994 க்கு முன்பு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட 

அதிகபட்ெ ேருடாந்திர உற்பத்தி ேிேரம் 

மற்றும் 1994 சுற்றுச்சூழல் தாக்க 
மதிப்படீ்டு அைிேிப்பாறை 

சேளியிட்டபிைகு நறடசபற்ை அதிக 
பட்ெ ேருடாந்திர உற்பத்திேிேரம் 

இது புதிய கரடுமுரடான கல் மற்றும் 
ெரறள மண் குோரி ஆகும் எனவே 

சபாருந்தாது சுரங்கத் திட்டம் துறை 

இயக்குனர் புேியியல் மற்றும் 

சுரங்கத்துறை சதன்காெி அேர்கள் கடிதம் 

Rc No: 85/2021 (G&M) dated 30.05.2022 படி 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஐந்தாண்டுகளுக்கு கரடுமுரடான கல்லின் 

உத்ததச உற்பத்தி EIA/EMP இல் அத்தியாயம் 

எண்-2 இல் முன்ம ாழியப்பட்டுள்ளது.  

2. திட்ட உத்வதெகருக்கு சுரங்க குத்தறக 
பாத்தியப்பட்டது என்பதற்கான ஆேைம் 

துறை இயக்குனர் ெங்கம் சுரங்கம் மற்றும் 

புேியியல் துறை சதன்காெி அேர்களால் 

ேழங்கப்பட்ட Rc No: 85/2021 (G&M) dated 

03.06.2022 உரிறம கடிதம் இத்துடன் 

இறைக்கப்பட்டுள்ளது. 

3. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கதிட்டம், 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு அைிக்றக 
மற்றும் சபாதுமக்கள் கருத்துக் வகட்பு 
கூட்ட அைிக்றககள் ஆகியேற்ைில் 

குத்தறக பரப்பு, உற்பத்தி அளவு, கழிவு 

உற்பத்தி மற்றும் வமலாண்றம சுரங்கம் 

முறை முதலிய தகேல்கள் ஒவர 
மாதிரியாக இருத்தல் வேண்டும் 

அறனத்து ஆவணங்களும் அதாவது, சுரங்கத் 

திட்டம், சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு 

அைிக்றக மற்றும் சபாதுமக்கள் கருத்துக் 

வகட்பு கூட்ட அைிக்றககள் இன் 

அடிப்பறடயில் ஒன்றுக்மகான்று 

இணக்க ாக உள்ளன, அறவ உற்பத்தி 

நிறலகள், கழிவு உருவாக்கம்  ற்றும் அதன் 

த லாண்ற   ற்றும் சுரங்க மதாழில்நுட்பம் 

ஆகியறவ ஒன்தறாடு ஒன்று இணக்க ாக 

உள்ளன. 

திட்டப் பகுதியின் சுரங்கத் திட்டம் 

புதுக்தகாட்றட  ாவட்ட புவியியல்  ற்றும் 

சுரங்கத்துறற துறண இயக்குனரிடம் 



 

ச ர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

4. ஒரு சதளிோன அறமேிட 

ேறரபடத்தில் சுரங்க பகுதியின் 

ஒருங்கிறைப்பு புள்ளிகள் சதளிோக 
குைிக்கப்பட்டு அதில் அந்த ஆய்வு 

பகுதியின் நிலப்பயன்பாடு மற்றும் 

சூழலியல் தன்றமகள் குைித்த 
ேிேரங்கள் குைிக்கப்பட வேண்டும். 

முன்ம ாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தறகப் 

பகுதியின் அறனத்து ஆயங்களின் 

விவரங்கள் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு 

அைிக்றக / சுற்றுச்சூழல் த லாண்ற  

திட்ட அறிக்றகயின் அத்தியாயம்2 இல் 

இறணக்கப்பட்டுள்ளன. 

5. 1:50000 அளேடீ்டில் தயாரிக்கப்பட்ட 

இந்திய அளேியல் துறையின் 

அறமேிட ேறரபடத்தில் 

அந்தப்பகுதியில் புேியியல் மற்றும் 

சுரங்க ேிேரங்கள் சுரங்க ேரலாறு 

அப்பகுதியில் உள்ள சுரங்கங்களின் 

ேிேரங்கள் முக்கியமான நீர்நிறலகள் 

ஆறுகள் நீவராறடகள் மற்றும் மண்ைின் 

தன்றமகள் ஆகியறே குைிப்பிடப்பட 

வேண்டும் 

அத்தியாயம்-2 இல் Topo வறரபடம் 

இறணக்கப்பட்டுள்ளது 

 

6. சுரங்கம் செய்ய உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ள 

பகுதி மாநில அரெின் நிலேறகப்பாட்டின் 

படி சுரங்கம் செய்ய உகந்ததா என்ை 

ேிபரம் அல்லது நிலப்பயன்பாடு மாற்ைி 
அறமக்கப்பட்டு இருப்பின் அதற்கு 

தரப்பட்ட அனுமதியின் ேிேரங்கள் 

சகாடுக்கப்பட வேண்டும் 

.சுரங்க நடவடிக்றககளுக்காக 

முன்ம ாழியப்பட்ட நிலம் பற்றிய 

விவரங்கள் அத்தியாயம் 2 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

7. திட்ட உத்வதெகரின் நிறுேனம் ஒரு 

சதளிோன சுற்றுச்சூழல் சகாள்றகறய 

சகாண்டு உள்ளதா வமற்படி சுற்றுச்சூழல் 

சகாள்றக நிறுேனத்தின் 

இயக்குனர்களால் அங்கிருக்கபட்டுள்ளதா 
மற்றும் அந்த சுற்றுச்சூழல் 

வேளாண்றம திட்டத்றத 
செயல்படுத்துேதற்கு அந்த 
நிறுேனத்தில் றேக்கப்பட்டுள்ள 

செயல்படுத்தப்பட உள்ள ேழி முறைகள் 

குைித்த ேிேரங்கள் மற்றும் 

ேிதிமீைல்கள் கண்டைியப்படும் 

பட்ெத்தில் எடுக்க 
முடிசேடுக்கப்பட்டுள்ள நறடமுறைகள் 

ஒத்துக்சகாள்ளப்படுகிைது 

 



 

குைித்த ேிேரங்கள் சுற்றுச்சூழல் தாக்க 
மதிப்படீ்டு அைிக்றகயில் சதளிோக 
குைிப்பிடப்பட வேண்டும் 

8. நிலத்தடி சுரங்க முறையில் வபாது 

ஏற்படும் நிலச்ெரிவு மற்றும் மீட்பு 
நடேடிக்றககள் மற்றும் சுரங்க 
பாதுகாப்பு ஆகிய ேிேரங்கள் 

உள்ளடக்கப்பட வேண்டும். திைந்த 
சேளிசுரங்கம் செய்யும் சபாழுது 

றேக்கப்படும் சேடிமுறை பற்ைிய 

ேிேரங்கள் மற்றும்  பாதுகாப்பு 
அம்ெங்கள் ஆகியறே சதளிோக 
இருத்தல் வேண்டும் 

இது ஒரு திறந்தமவளி சுரங்கத் திட்டம். 

சேடிமுறை பற்ைிய விவரங்கள் 

அத்தியாயம்-2 இல் இறணக்கப்பட்டுள்ளன 

 

9. ஆய்வு பகுதி திட்டப் பகுதியில் சுற்ைி 10 
கிவலா மீட்டர் சுற்ைளேில் 

உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும் 

வமலும் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு 

அைிக்றகயில் சகாடுக்கப்படும் 

தகேல்கள் குத்தறக சுரங்கத்தின் ஆயுள் 

காலம் முழுேதும் உள்ளடக்கியதாக 
இருக்க வேண்டும் 

ஆய்வுப் பகுதி சுரங்க குத்தறக 

எல்றலயிலிருந்து 10 கி ீ சுற்றளறவக் 

மகாண்டுள்ளது. ற ய  ண்டலத்றதக் 

காட்டும் முக்கியத் திட்டம் (ML பகுதி). 

 

10. நிலப்பயன்பாடு குைித்த ேிேரங்களில் 

ேறரயறுக்கப்பட்ட காடுகள் ேிேொய 

நிலங்கள் வமய்ச்ெல் நிலம் ேனேிலங்கு 

பாதுகாப்பு ெரைாலயம் வதெிய 

பூங்காக்கள் ேிலங்குகள் ேழித்தடங்கள் 

நீர் நிறலகள் மனித குடியிருப்புகள் 

மற்றும் இதர சூழலியல் குைித்த 
ேிேரங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்க 
வேண்டும் சுரங்க நிலப் பயன்பாட்டு 

திட்டத்தில் சுரங்க பைிகள் 

துேங்குேதற்கு முன், சுரங்கம் 

இயக்கத்தில் இருக்கும் சபாழுது மற்றும் 

சுரங்கப் பைிகள் முடிந்த பின் 

ஏற்படக்கூடிய ேிறளவுகள் மற்றும் நில 

பயன்பாட்டில் ஏற்படக் கூடிய 

மாற்ைங்கள் குைித்த ேிேரங்கள் 

உள்ளடக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும் 

வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், த ய்ச்சல் நிலம், 

வனவிலங்கு சரணாலயம், ததசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இடம்மபயர்ந்த வழிகள், 

நீர்நிறலகள்,  னித குடியிருப்புகள்  ற்றும் 

பிற சுற்றுச்சூழல் அம்சங்கறள விவரிக்கும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு அைிக்றக / 

சுற்றுச்சூழல் த லாண்ற  திட்ட 

அறிக்றகயின் அத்தியாயம்-4ல் 

தயாரிக்கப்பட்டு இறணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

ஆய்வுப் பகுதியில் வனவிலங்கு சரணாலயம் 

 ற்றும் ததசிய பூங்கா, விலங்கினங்களின் 

இடம் மபயர்ந்த பாறதகள் எதுவும் இல்றல. 



 

 

 

11. சுரங்க செயல்பாட்டின் வபாது 

எடுக்கப்படும் வமல் மண்றை சகாட்டி 

றேக்க கண்டைியப்பட்டுள்ள இடத்தின் 

ேிேரம் மற்றும் அந்த இடம் 

சுரங்கத்திலிருந்து எவ்ேளவு 

சதாறலேில் உள்ளது என்பது வபான்ை 

ேிேரங்கறள ெமர்ப்பிக்க வேண்டும் 

குத்தறக பகுதியின் த ல்  ண் வடிவில் 

அதிக சுற  உள்ளது. குவாரி மசயல்பாட்டின் 

தபாது த ல்  ண் உருவாக்கம் அகற்றப்படும், 

காடு வளர்ப்பதற்காக 7.5  ீட்டர் பாதுகாப்பு 

எல்றலத் தறட முழுவதும் பாதுகாக்கப்படும். 

எனதவ கரடுமுரடான கல் குவாரி 

மசயல்பாட்டின் தபாது எதிர்பார்க்கப்படும் 

கழிவுகள் இல்றல. 

12. ேனத்துறையின் நிலங்கள் எதுவும் 

திட்டத்தில் அறமந்துள்ளதா என்பது 

குைித்தான ொன்று ேனத்துறை சபற்று 

இறைக்கப்பட வேண்டும் இதில் 

முரண்பாடுகள் இருப்பின் திட்ட 

பகுதிறய ேனத்துறை அதிகாரிகளால் 

பிராந்திய அறமச்ெகத்தின் 

அதிகாரிகளுடன் இறைந்து ஆய்வு 

செய்து ொன்ைிதழ் அளிக்கப்பட 

வேண்டும் வமலும் நிபுைர் குழுேில் 

ேனத்துறை ொர்ந்த அதிகாரி ஒருேரும் 

இருத்தல் பரிந்துறரக்கப்படுகிைது 

உத்ததச சுரங்க குத்தறக பகுதி வன நிலத்தின் 

கீழ் வரவில்றல. 

  

13. ேனத்துறையின் பகுதி நிலம் அல்லது 

புதிய நிலம் ஏவதனும் திட்டப் பகுதியில் 

அறமந்துள்ளதா என்பது குைித்தான 

ொன்று மற்றும் அந்த நிலங்களின் 

தற்வபாறதய நிறல மற்றும் ஈடு 

மரக்காடுகள் ஏவதனும் உத்வதெிக்கப்பட்டு 

உத்ததச சுரங்க குத்தறக பகுதி வன நிலத்தின் 

கீழ் வரவில்றல. 

  



 

இருந்தால் அது குைித்த ேிேரங்கள் 

குைிப்பிடப்பட வேண்டும் வமலும் 

அதற்கான ேனத்துறையின் அனுமதி 

கடிதம் இறைக்கப்பட வேண்டும் 

14. பாரம்பரிய ேனப்பகுதி 
குடியிருப்பாளர்கள் (ேனப்பகுதி உரிறம 

பாதுகாப்பு) ெட்டம் 2006 படி ேனப்பகுதி 
குடியிருப்பாளர்கள் உரிறமகள் 

பாதுகாத்தல் குைித்தான நிறல அைிக்றக 
இடம் சபை வேண்டும். 

சபாருந்தாது 

 

திட்டப் பகுதிக்கும்,  வன பகுதிக்கும் எந்தத் 

மதாடர்பும் இல்றல. 

15. ஆய்வு பகுதியில் உள்ள காடுகளில் 

உள்ள மரங்கள் மற்றும் பசுறம காடுகள் 

குைித்த ேிேரங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டு 

இருக்க வேண்டும் 

தாவரங்கள் பற்றிய விவரங்கள் சுற்றுச்சூழல் 

தாக்க மதிப்படீ்டு அைிக்றக / சுற்றுச்சூழல் 

த லாண்ற  திட்ட அறிக்றகயின் 

அத்தியாயம்-3 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

16. திட்டத்தினால் ஆய்வு பகுதியில் ேன 

ேிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பு பாதிப்பு 
ஏவதனும் ஏற்படுமா என்பது குைித்த 
ேிரிோன அைிக்றக மற்றும் 

பாதுகாக்கப்பட்ட ேனப்பகுதி உள்ள 

ேனேிலங்குகளுக்கு உள்ள தாக்கம் 

மற்றும் அறதஈடு செய்ேதற்கான 

செயல்பாடுகள் எதுவும் இருப்பின் 

அந்தப்பரிந்துறரகள் இறைக்கப்பட 

வேண்டும். 

சுரங்க குத்தறகயின் ற ய  ற்றும் தாங்கல் 

பகுதிகளில் விலங்குகள் குறறவாகதவ 

காணப்படுகின்றன. 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கம் எதுவும் 

எதிர்பார்க்கப்படவில்றல. 

 

17. திட்ட பகுதியில் இருந்து பத்து கிவலா 

மீட்டர் சுற்ைளவுக்குள் இருக்கக்கூடிய 

வதெிய பூங்காக்கள் , ெரைாலயங்கள் , 

உயிர்வகாளங்கள் ேனேிலங்கு 

நறடபாறதகள், புலிகள் மற்றும் 

யாறனகள் காப்பகங்கள் ( 

நறடமுறையில் உள்ளது மற்றும் 

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ளது உள்பட) 

ததசியப் பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், 

உயிர்க்தகாளக் காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள், புலிகள்/யாறனகள் 

காப்பகங்கள் /சுரங்க குத்தறகப் பகுதியின் 10 

கி ீ சுற்றளவில்  ிகவும்  ாசுபட்ட பகுதிகள் 

எதுவும் இல்றல. 

 



 

சதளிோக குைிப்பிடப்பட வேண்டும் 

இந்ததகேல்கள் தறலறம 

ேனபாதுகாேலர் ொன்ைளிக்கப்பட்ட 

ஒருேறர படத்தில் குைிப்பிடப்பட்டிருக்க 

வேண்டும்சூழல்நுகர்வுபகுதிகள்எதுவும் 

அருகில் இருந்தாள் வதெிய ேனேிலங்கு 

பாதுகாப்பு நிறலகுழுேிடம் இருந்து 

சபைப்பட்ட தறடயில்லாச்ொன்ைிதழ் 

இறைக்கப்பட வேண்டும் 

18. திட்டப் பகுதியில் இருந்து 10 

கிவலாமீட்டர் சுற்ைளேில் உள்ள 

தாேரங்கள் மற்றும் ேிலங்கினங்கள் 

குைித்த ேிரிோன ஆய்வு 

வமற்சகாள்ளப்பட வேண்டும் வமலும் 

முதன்றம ஆய்ேில் தாேரங்கள் மற்றும் 

ேிலங்குகளுக்கு தாக்கம் குைித்த 

ேிேரங்களும் அேற்றை பாதுகாக்க 

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ள திட்டங்களும் 

மாநில ேன மற்றும் ேனேிலங்குகள் 

பாதுகாப்பு துறையின் 

ஆவலாெறனகளுடன் திட்டத்தின் 

சமாத்த செலேில் அதற்காக 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதி குைித்த 

ேிேரங்கள் குைிப்பிடப்பட வேண்டும் 

திட்டப் பகுதியின் 10 கி ீ சுற்றளவில் 

விரிவான உயிரியல் ஆய்வு (தாவர  ற்றும் 

விலங்கினங்கள்) அத்தியாயம்-3 சுற்றுச்சூழல் 

தாக்க மதிப்படீ்டு அைிக்றக / சுற்றுச்சூழல் 
த லாண்ற  திட்ட அறிக்றகயில் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவறணயில் பட்டியலிடப்பட்ட 

தாவரங்கள்  ற்றும் விலங்கினங்கள் எதுவும் 

இல்றல - ஆய்வுப் பகுதிகளில் 

கண்டறியப்படவில்றல. எவ்வாறாயினும், 

குத்தறகப் பகுதியில் ஏததனும் தாவரங்கள் 

 ற்றும் விலங்கினங்கள் இருந்தால், 

அவற்றின் பாதுகாப்பிற்காக அறனத்து 

பைிகளும் நிறுத்தப்படும்.  
 

 

19. அருகில் உள்ள மிகவும் மாெறடந்த 

பகுதிகள் என்ை என்று 

அைிேிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகள் எதுவும் 

உள்ளனோ என்பறத குைித்வதாம் 

உத்ததச சுரங்க குத்தறக பகுதி வன நிலத்தின் 

கீழ் வரவில்றல. 

 



 

ஆரேல்லி வபான்று நீதிமன்ை 

ேறரயறைகள் ேகுக்கப்பட்ட இடங்கள் 

எதுவும் உள்ளனோ அப்பகுதியில் 

அல்லது அருகாறமயிவலா இந்த சுரங்க 

திட்டம் அறமகிைதா அவ்ோறு 

அறமக்கப்படும் பட்ெத்தில் மாநில 

மாசுகட்டுப்பாடு ோரியம் மற்றும் 

அல்லது சுரங்கத்துறையிடம் இருந்து 

சபைப்பட்ட தறடயில்லா ொன்ைிதழ் 

இறைக்கப்பட வேண்டும் 

20. கடற்கறரவயாரங்களில் அறமக்கப்படும் 

திட்டங்களுக்கு கடற்கறர ேறரமுறை 

மண்டல ேறரபடம் உரிய 

அறமப்புகளிடம் அங்கீகாரம் சபற்று 

குறைந்த அறல உயரவகாடு மற்றும் 

அதிகபட்ெ அறல உயரவகாடு மற்றும் 

கடற்கறர ேறரமுறை மண்டல 

பகுதிகள் குைிப்பிட்டு 

அறலயாத்திகாடுகள் வபான்ை 

அம்ெங்கறள உள்ளடக்கியதாக 

தயாரிக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும் 

கடற்கறர ேறரமண்டல பகுதியில் 

திட்டபகுதி அறமயுமாயின் கடற்கறர 

வமலாண்றம துறையிடம் இருந்து 

அனுமதி சபற்ைிருக்க வேண்டும் 

திட்ட தளத்தில் இருந்து 15 கி ீ சுற்றளவில் 

கடற்கறர  ண்டலம் எதுவும் இல்றல. 

 

21. திட்டத்தினால் பாதிக்கப்படும் மக்களுக்கு 

புனர் ோழ்வு மற்றும் மீள்குடிவயற்ைம் 

மற்றும் இழப்படீு குைித்த தகேல்கள் 

இடம்சபை வேண்டும் புனர் ோழ்வு 

மற்றும் வமல்குடியிருப்பு திட்டங்கள் 

பட்டா நிலம் என வறகப்படுத்தப்பட்ட நிலம், 

எனவே, புனர்வாழ்வு  ற்றும் 

 ீள்குடிதயற்றம் இல்றல. 



 

தயாரிக்கப்படும் வபாது மாநில மற்றும் 

வதெிய புனர் ோழ்வு மற்றும் மீன் 

குடியிருப்பு சகாள்றககள் கருத்தில் 

சகாள்ளப்பட வேண்டும் வமலும் எஸ் ெி 
எஸ் டி மற்றும் இதர நலிவுற்ை 

பிரிேினர் வமற்படி திட்டப்பகுதியில் 

இருக்கும் பட்ெத்தில் அேர்களின் நிறல 

குைித்து கைக்சகடுக்கும் சபாழுது 

குடும்போரியாக கைக்சகடுப்பு 
நடத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் 

அேர்களின் வதறேகள், எடுக்கப்பட 

உள்ள மீட்பு நடேடிக்றக ேிேரங்கள் 

ஆகியறே மாநில அரசுத்துறைகளில் 

கலந்தாவலாெித்து தயாரிக்கப்பட 

வேண்டும் வமலும் திட்டப் பகுதியில் 

இருந்து ஏவதனும் கிராமங்கள் 

இடமாற்ைம் செய்யப்பட வேண்டி 

உள்ளதா என்பது குைித்து தேறையும் 

சதரிேிக்கப்பட வேண்டும் கிராமங்கறள 

இடமாற்ைம் செய்யும் சபாழுது 

மக்களுக்கான புனர் ோழ்வு மற்றும் மீள் 

குடிவயற்ைம் மற்றும் ெமூக சபாருளாதார 
அம்ெங்கள் உள்ளடக்கிய ேிஷயங்கறள 

அைிக்றகயில் குைிப்பிடப்பட வேண்டும். 

22. சேயில் காலத்தில் அதாேது 

பருேமறழ இல்லாத காலத்தில் மார்ச்  

மாதம் முதல் வம மாதம் ேறர மற்றும் 

பருேமறழ காலத்திற்குப் பின்பு 
அதாேது அக்வடாபர் முதல் டிெம்பர் 
மாதம் ேறர மற்றும் குளிர்காலம் 

அதாேது டிெம்பர் முதல் பிப்ரேரி ேறர 
ஆெிய கால கட்டங்களில் மத்திய மாசு 
கட்டுப்பாட்டு ோரியம் 2009இல் 

சேளியிட்டுள்ள அைிேிப்பின் படி 

சுற்றுப்புை காற்ைின் தரம் நீரின் தரம் 

ஒளி அளவு மண்தரம் ேிலங்குகள் 

மற்றும் தாேரங்கள் குைித்த ஆய்வுகள் 

வமற்சகாள்ளப்பட்டு அடிப்பறட தரவுகள் 

வெகரிக்க வேண்டும் வமற்படி 

ஜூன் முதல் ஆகஸ்ட் 2022 வறர 

தசகரிக்கப்பட்ட அடிப்பறட தரவு சுற்றுச்சூழல் 

தாக்க மதிப்படீ்டு அைிக்றக / சுற்றுச்சூழல் 

த லாண்ற  திட்ட அறிக்றகயில் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

கண்காணிப்பு நிறலயத்தின் முக்கிய 

திட்டம் அத்தியாயம்-3 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. கண்காணிப்பு 

நிறலயங்களின் இருப்பிடங்கறள றவத்து 

ததர்வு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 



 

தகேல்கறள சுற்றுச்சூழல் தாக்க 
மதிப்படீ்டுகாகவும் சுற்றுச்சூழல் 

வமலாண்றம அைிக்றக தயாரிக்கவும் 

பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் வமலும் 

திட்டபகுதிக்கு என்று தனிப்பட்ட 

ோனிறல தகேல்கள் 

முதலியேற்றையும் வெகரிக்க வேண்டும் 

கண்காைிப்புக் வதர்ந்சதடுக்கப்படும் 

இடங்கள் திட்ட பகுதிறய முழுேதுமாக 
பிரதி நிதிபடுத்தும் ேறகயில் அறமய 

வேண்டும் மற்றும் காற்ைின் திறெ 
இேற்றையும் கைக்கில் எடுத்துக் 
சகாண்டு திட்ட பகுதிக்கு செய்யப்படும் 

ஆய்வுகள் வமற்சகாள்ளப்படும் திட்டப் 
பகுதியில் இருந்து 500 மீட்டர் 
சுற்ைளவுக்குள் ஒரு கண்காைிப்பு 
நிறலயம் அறமக்கப்பட வேண்டும் அது 

கீழ் காற்று திறெயில் அறமய 

வேண்டும் மற்றும் PM 10 பதிவு 

செய்யப்படும் வபாது அதிலுள்ள ெிலிக்கா 
முதலிய காரைிகறளயும் ஆய்வு 

செய்யப்பட வேண்டும் 

காற்றின் திறசயின் பார்றவயில்  ற்றும் 

உணர்திறன் வரதவற்பு அல்லது  ணலின் 

இருப்பிடம், அறவ ஆய்வுப் பகுதி 

முழுவறதயும் குறிக்கும். 

 

23. திட்டத்தினால் அப்பகுதியில் காற்ைின் 

தரத்தில் ஏற்படும் மாற்ைங்கறள 

கண்டைிேதற்கு காற்று தர மாதிரி 

ஆக்கம் பயன்படுகிைது எனவே 

சுற்றுப்புை காற்ைின் தரம் குைித்து ஆய்வு 

செய்யப்பட்டு கிறடக்கப் சபற்ை 

தகேல்கறள சகாண்டு காற்றுதர மாதிரி 

ஆக்கம் உருோக்கப்பட வேண்டும். 

வமலும் திட்டப் பகுதியில் ோகனங்கள் 

செல்லும் சபாழுது ஏற்படும் உமிழ்வுகள் 

மற்றும் தூெிகளும் கைக்கில் எடுத்துக் 

சகாள்ளப்பட வேண்டும் காற்று தரமாதிரி 

காற்றின் தர  ாதிரியாக்கம் & காற்றின் 

தரத்தின் தாக்கம் அத்தியாயம்-4 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

 

சுரங்கங்களின் மசயல்பாட்டின் தபாது 

கனி ங்கறளக் மகாண்டு மசல்வது சாறல 

 ற்றும் SH 36 மூலம் டம்ப்பர்கள் மூலம் 

மசய்யப்படும்  ற்றும் வாகனங்களின் 

இயக்கத்தின் தாக்கம் வறரவு சுற்றுச்சூழல் 

தாக்க மதிப்படீ்டு அைிக்றக / சுற்றுச்சூழல் 
த லாண்ற  திட்ட அறிக்றகயில் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

 

காற்றின் தர  ாதிரியாக்கம்  ற்றும் 
காற்றின் தரத்தின் தாக்கம் ஆகியறவ 



 

ஆக்கத்திற்கு எடுத்துக் சகாள்ளப்பட்ட 

தரவுகள் குைித்த ேிேரங்களும் 

சகாடுக்கப்பட வேண்டும் ஒவர 

மாதிரியான காற்று தரவுகறள 

இறைக்கும் வகாட்டிறன திட்ட 

அறமேிட ேறரபடத்தில் காட்டப்பட 

வேண்டும் .திட்ட பகுதி மற்றும் 

உைர்திைன் ஏற்பிகள் மற்றும் 

குடியிருப்புகள் ஏதும் இருக்கும் 

பட்ெத்தில் அறேகளும் காட்டப்பட 

வேண்டும் காற்று திறெ ேறரபடம் 

இறைக்கப்பட வேண்டும் அதில் 

முதன்றம காற்று திறெ குைித்த 

ேிேரங்களும் இடம் சபை வேண்டும் 

இறுதி சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு  
அறிக்றகயில் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

. 

 

. 

 

24. திட்டத்திற்கான சமாத்த தண்ைரீ் 
வதறே மற்றும் கிறடக்கும் இடம்/ 

ஆதாரம் குைித்த ேிேரங்கள் 

சகாடுக்கப்பட வேண்டும் வமலும் 

ேிரிோன நீர் ெமநிறல குைித்த 
ேிேரங்கள் இருக்க வேண்டும் 

ம ாத்த நீர் ததறவ: 1.5 KLD 

தூசி அடக்குதல்: 0.5 KLD 

ேடீ்டு பயன்பாடு: 0.5 KLD ததாட்டம் : 0.5 

KLD 

ேடீ்டு உபவயாக நீர் அருகிலுள்ள 

லட்சு ிபுரம் கிரா த்திலிருந்தும்  ற்ற நீர் 

அருகிலுள்ள சாறல தடங்கர் 

விநிதயாகத்திலிருந்தும் மபறப்படும். 

25. ெம்பந்தப்பட்ட துறையிடமிருந்து 

திட்டத்திற்கு வதறேயான நிலத்தடி நீறர 

எடுப்பதற்கான தறடயில்லா 

ொன்ைிதறழ ெமர்ப்பிக்க வேண்டும் 

மபாருந்தாது 

அருகில் உள்ள கிரா ங்களில் இருந்து 

தண்ணரீ் எடுக்கப்படும். 

 

26. நீர் ெிக்கனம் செய்ய 

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ள திட்டங்கள் 

குைித்தான ேிரிோன ேிேரங்கள் இடம் 

சுரங்க நடவடிக்றகயின் முடிந்த பின்பு, 

எதிர்காலத்தில் நீர் ததக்க ாக பயன்படுத்த 

நிலத்றத அதன் உகந்த  றுசீரற ப்பிற்கு 



 

சபை வேண்டும் வமலும் மறழநீர் 

வெகரிப்பு குைித்த ேிேரங்களும் 

உள்ளடக்கப்பட வேண்டும் 

 ீட்மடடுக்க முழுற யான தவறல 

மசய்யப்படும். 

 

27. வமல்பரப்பு நீர் மற்றும் நிலத்தடி நீரின் 

மீது இத்திட்டத்தின் தாக்கம் ேிரிோக 

மதிப்பிடல் வேண்டும் வதறேயான 

பாதுகாப்பு முறைகளும் 

பரிந்துறரக்கப்பட வேண்டும் 

தண்ணரீின் தரம்  ற்றும் அதன் தணிப்பு 

நடவடிக்றககள்  ீதான திட்டத்தின் தாக்கம் 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு அைிக்றக / 

சுற்றுச்சூழல் த லாண்ற  திட்ட 

அறிக்றகயின் அத்தியாயம்-4 இல் 

இறணக்கப்பட்டுள்ளது. 

28. ஆய்ேின் வபாது கண்டைியப்பட்ட 

தகேல்கறள சகாண்டு இந்தகுோரி 

திட்டத்தின் ஆழம் நிலத்தடி நீர் மட்டம் 

ேறர செல்லுமா என்பது குைித்து 

கண்டைியப்பட வேண்டும். அவ்ோறு 

நிலத்தடிநீர் மட்டம் ேறர செல்லும் 

பட்ெத்தில் நிலத்தடி நீர் புேியியல் 

குைித்த ேிரிோன ஆய்வு 

வமற்சகாள்ளப்பட்டு நிலத்தடி 

நீர்நிறலகள் பாதிக்க ோய்ப்புள்ளன 

என்பது குைித்த ேிபரங்கள் 

சதரிேிக்கப்பட வேண்டும் வமலும் 

நிலத்தடி நீர் மட்டத்திற்கு கீழ் செயல்பட 

வேண்டிய பட்ெத்தில் மத்திய நிலத்தடி 

நீர் ோரியத்தின் அனுமதி சபைப்பட 

வேண்டும் 

நிலத்தடி நீர்  ட்டத்திற்கு கீதழ அதிகபட்ச 

தவறல ஆழம்:13  ீ  

 

இப்பகுதியின் அருகிலுள்ள கிணறுகளில் 

நிலத்தடி நீர் ட்டம் 75 ீட்டர் நிலத்தடி 

 ட்டத்திற்கு கீதழ இருப்பதாக 

மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்தபாது, 

தற்தபாறதய குவாரியானது, 

நீர் ட்டத்திற்கு த தல 

முன்ம ாழியப்படுகிறது, எனதவ, 

குவாரிகள் நிலத்தடி நீறர பாதிக்காது, 

எனதவ சுரங்கங்கள் நிலத்தடி நீர் 

 ட்டத்தில் குறுக்கிடாது. 

 

29. திட்டப்பகுதியில் அறமந்துள்ள 

நீவராறடகள் பற்ைிய ேிபரங்கள் 

சகாடுக்கப்பட வேண்டும் அறேகள் 

மாற்று ேழியில் எடுத்துச் செல்லப்பட 

வெர்க்கப்பட்டிருந்தார் அது குைித்த 

ேிபரங்களும் அதன் தாக்கங்களும் 

புதிய குவாரியில் நீதராறட எதுவும் இல்றல 

 



 

ஒழிக்கப்பட வேண்டும் 

30. திட்டப்பகுதியில் உயரம், பைி 
வமற்சகாள்ளப்பட உள்ள உயரம் ,மற்றும் 

நிலத்தடி நீர்மட்டம் முதலிய தகேல் 

ெராெரி கடல் மட்டத்திலிருந்து மற்றும் 

தறரமட்டத்திலிருந்து குைிப்பிடப்பட 

வேண்டும் ஒரு ேிளக்க ேறரபடமும் 

இறைக்கப்பட வேண்டும் 

திட்டத்தளம் ெராெரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 

107 மீட்டர் உயரத்தில் உள்ளது 

இத்திட்டத்தில் உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ள அழம் 

தறரமட்டத்திலிருந்து 13மீட்டர் ஆகும். 

நிலத்தடி நீர்மட்டம் தறரமட்டத்திலிருந்து 

இருந்து 75 மீட்டர் கீவழ உள்ளது 

31. காலேறரயறை உடன் கூடிய பசுறம 

ேறளய வமம்பாட்டு திட்டம் 

அட்டேறைப்படுத்தி எண்ைிக்றக 
மற்றும் அளவுகளுடன் மர ேறககள் 

குைித்த தகேலுடன் ெமர்பிக்கப்பட 

வேண்டும் வமலும் இந்த திட்டம் குோரி 

திட்டம் ஆரம்பிக்கும் சபாழுது 

செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் பகுதி 
ோரியாக செயல்படுத்தப்பட உள்ள மரம் 

நடுதல் மற்றும் மாற்று திட்டம் 

ஆகியேற்ைின் தகேல்கள் சகாடுக்கப்பட 

வேண்டும் ஏற்கனவே மரங்கள் நடப்பட்டு 

இருந்தாள் அதன் ேிேரங்களும் 

வெர்க்கப்பட வேண்டும் நடப்பட 

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ள சூழலியல் 

கருத்தில் மிகுந்த மதிப்பு உறடயதாகும் 

அருகில் உள்ள மக்களுக்கு மிகவும் 

பயன்படும் கூடிய ேறகயிலும் இருத்தல் 

வேண்டும் மற்றும் நாட்டு மரங்கள் 

நடப்பட வேண்டும் 

காலேறரயறை உடன் கூடிய மரேறக 
ேிேரங்கள் அடங்கிய பசுறம ேறளய 

வமம்பாட்டு திட்டம் அத்தியாயம் 2-ல்  

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது . 

 

32. இத்திட்டத்தினால் உள்ளூர் 

வபாக்குேரத்து கட்டறமப்பில் ஏற்படும் 

தாக்கங்கள் மற்றும் இத்திட்டத்தினால் 

ஏற்படும் அதிக வபாக்குேரத்து 

முதலியறே ேிரிோக ேிளக்கப்பட 

வேண்டும் நறடமுறையில் உள்ள 

வபாக்குேரத்து கட்டறமப்பு 

திட்டத்தால் உள்ளூர் தபாக்குவரத்து 

உள்கட்டற ப்பில் ஏற்படும் பாதிப்பு 

 திப்பிடப்பட்டுள்ளது. உள்ளூர் 

தபாக்குவரத்தில் அதிக பாதிப்பு இருக்காது. 

முன்ம ாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்றகயின் 

தபாக்குவரத்து அடர்த்தி வறரவு சுற்றுச்சூழல் 

தாக்க மதிப்படீ்டு அைிக்றக / சுற்றுச்சூழல் 
த லாண்ற  திட்ட அறிக்றகயில் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  



 

இத்திட்டத்தினால் ஏற்படும் அதிக 

வபாக்குேரத்றத தாங்கக்கூடியதா? 

இல்றல எனில் அதறன வமம்படுத்த 

வமற்சகாள்ள உள்ள பைிகள் குைித்த 

ேிேரங்கள் குைிப்பிடப்பட வேண்டும் 

.திட்ட உத்வதெகர் திட்டம் இந்திய வராடு 

சகாடுத்துள்ள ேழிகாட்டுதலின் படி 

திட்டத்தினால் வமற்படி வபாக்குேரத் 

கட்டறமப்பிற்கு வபாக்குேரத்து 

நிறலயில் ஏற்படும் தாக்கங்கள் குைித்து 

ஆய்வு செய்ய வேண்டும் 

33. சதாழிலாளர்களுக்கு ேழங்கப்பட உள்ள 

குடியிருப்பு அறமப்புகள் குைித்த 
ேிேரமான ேிளக்கங்கள் சுற்றுச்சூழல் 

தாக்க மதிப்படீ்டு அைிக்றகயில் 

சகாடுக்கப்பட வேண்டும் 

சுரங்கத் மதாழிலாளர்களுக்கு தபாதிய 

உள்கட்டற ப்பு  ற்றும் இதர வசதிகள் 

மசய்து தரப்படும். சுற்றுச்சூழல் தாக்க 

மதிப்படீ்டு அைிக்றக / சுற்றுச்சூழல் 

த லாண்ற  திட்ட அறிக்றகயில் 

அத்தியாயம்-2இல் விவரங்கள் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது  

34. சுரங்கப்பைிகள் முடிந்த பின் 

நிலப்பயன்பாடு மற்றும் மீட்பு 
மறுெீரறமப்பு குைித்த ேிரிோன திட்ட 

அைிக்றக ெமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் 

சுரங்கத் திட்டத்திற்குப் பின் நிலப் 

பயன்பாடு  ற்றும்  ீட்பு  ற்றும் 

 றுசீரற ப்பு குைித்த ேிரிோன விவரங்கள் 

சுரங்கத் திட்டத்தில் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

35. திட்ட பைியின் வபாது 

சதாழிலாளர்களின் உடல்நிறல மீது 

எதிர்பார்க்கப்படும் தாக்கம் மற்றும் 

அதறன தைிக்க எடுக்கப்படும் 

நடேடிக்றககள் குைித்த ேிேரங்கள் 

சதரிேிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் 

சதாழிலாளர்கள் வேறலக்கு வெரும் 

முன் நடத்தப்பட உள்ள மருத்துே 

பரிவொதறனகள் பற்ைிய ேிேரங்கள் 

மற்றும் செயல்பாட்டின் குோரி 

இத்திட்டத்தின் மதாழில்சார் சுகாதார 

பாதிப்புகறள குறறக்க தகுந்த நடவடிக்றக 

எடுக்கப்படும். இந்த திட்டம் உள்ளூர் 

சூழலில் சாதக ான தாக்கத்றத 

ஏற்படுத்தும். சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு 

அைிக்றக / சுற்றுச்சூழல் த லாண்ற  

திட்டத்தில் அத்தியாயம்-7 இல் விவரங்கள் 



 

செயல்பாட்டின் வபாது நடத்த 
உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ள மருத்துே 

பரிவொதறன முகாம்கள் முதலியறே 

சுற்றுச்சூழல் வமம்பாட்டு திட்டத்தில் 

குைிப்பிடப்பட வேண்டும் 

இத்திட்டத்திற்கு என்று தனிப்பட்ட பைி 
சுகாதார நடேடிக்றககள் எதுவும் 

உத்வதெித்து இருந்தால் அதன் ேிேரம் 

சகாடுக்கப்பட வேண்டும் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

36. இந்த திட்டத்தினால் சபாது 

சுகாதாரத்தின் மீதான தாக்கம் மற்றும் 

அதன் தடுப்பு நடேடிக்றககள் ேிரிோக 
ேிோதிக்கப்பட வேண்டும் அதற்காக 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதி குைித்த 
ேிேரங்களும் சதரிேிக்கப்பட வேண்டும் 

இத்திட்டத்தின் மதாழில்சார் சுகாதார 

பாதிப்புகறள குறறக்க தகுந்த நடவடிக்றக 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

37. திட்டத்தின் ெமூக சபாருளாதார 
முக்கியத்துேம் மற்றும் உள்ளூர் 
மக்களின் மீது அதன் செல்ோக்கு 

அதனால் உள்ளூர் மக்களுக்கு 

கிறடக்கக்கூடிய நன்றமகள் முதலியன 

குைிப்பிடப்பட வேண்டும் முடிந்தேறர 
காலேறரயுடன் கூடிய பகுதி 
செயல்பாட்டுடன் கூடிய அைிக்றக 
ெமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் 

CER மசயல்பாடு முன்பு மாநில  

சுற்றுச்சூழல்  தாக்க  மதிப்படீ்டு  

ஆறையதிற்கு ச ர்ப்பிக்கப்பட்டது 

 

38. சுற்றுச்சூழல் தாக்கம், ேிேொய நில 

பரப்பு குறைவு, வமய்ச்ெல் நிலபரப்பு 
குறைவு , நிலப்பயன்பாடுல் மாற்ைம், 

சதாழில்ொர்ந்த ஆவராக்கியதாக்கம் 

மற்றும் திட்ட சதாடர்புறடய குைிப்பிட்ட 

தாக்கங்கள் ஆகியேற்றை 

தைிக்கக்கூடிய ேறகயிலான ேிரிோன 

சுற்றுச்சூழல் வேளாண்றம திட்டம் 

ெமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.  

சுற்றுச்சூழல் த லாண்ற  திட்ட வறரவு 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீு/ சுற்றுச்சூழல் 

த லாண்ற  திட்ட  அறிக்றகயின் 

அத்தியாயம்-10 இல் விரிவாக 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

39. சபாது மக்கள் கருத்து வகட்பு 
கூட்டத்தின் வபாது சதரிேிக்கப்படும் 

கருத்துக்கள் மற்றும் திட்ட 

உத்வதெகரால் சகாடுக்கப்படும் உறுதி 
சமாழிகள் மற்றும் அதற்கு 

சபாது மக்கள் கருத்து வகட்பு கூட்டத்தின் 

நடவடிக்றககள் இறுதி சுற்றுச்சூழல் தாக்க 

மதிப்படீ்டு அறிக்றகயில் அளிக்கப்படும் 



 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதிகுைித்தான 

ேிேரங்களுடன் கூடிய செயல்திட்டம் 

இறுதி சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு 

அைிக்றகயில் சதரிேிக்கப்பட வேண்டும் 

 

40. இத்திட்டத்தின் மீது நிலுறேயில் உள்ள 

ேழக்குகள் குைித்த ேிேரங்கள் மற்றும் 

ேழக்குகள் இருப்பின் நீதி மன்ைத்தால் 

பிைப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவுகள் குைித்த 
ேிேரங்கள் 

மபாருந்தாது 

எந்த நீதி ன்றத்திலும் திட்டத்திற்கு எதிராக 

வழக்கு நிலுறவயில் இல்றல 

41 இத்திட்டத்தின் சமாத்த செலவு மற்றும் 

சதாடர் செயல்பாட்டு செலவு 

சுற்றுச்சூழல் வமலாண்றம  திட்டத்றத 
செயல்படுத்த ஆகும் செலவு குைித்த 
ேிேரங்கள் குைிப்பிடப்பட வேண்டும் 

வ. 
எண் 

விளக்கம் 

செலவு 

1  

திட்ட மசலவு 

11,56,000 

2  செயல்பாட்டு செலவு 20,00,000 

3  EMP செலவு 11,20,000 

 

சமாத்த செலவு 42,76,000 

 

42 இத்திட்டம் சதாடர்புறடய வபரிடர் 
வமலாண்றம திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு அைிக்றக 
மற்றும் சுற்றுச்சூழல் வமலாண்றம 

திட்ட அைிக்றக தயாரிக்கப்பட்டு 

இறைக்கப்படவேண்டும் 

தபரிடர் த லாண்ற   ற்றும் இடர் 

 திப்படீு அத்தியாயம்-7 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

43 இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால் 

கிறடக்கும் சுற்றுச்சூழல் வமம்பாடு, 

ெமூக சபாருளாதார முன்வனற்ைம் , 

வேறலோய்ப்பு முதலிய பயன்கள் 

குைித்த ேிபரங்கள் குைிப்பிடப்பட 

வேண்டும் 

திட்டத்தின் நன்ற கள் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

44 த ற்கூறியவற்றறத் தவிர, கீதழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மபாதுவான கருத்துக்கள் 

பின்பற்றப்பட தவண்டும்:  

a) 

சுற்றுச் சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு 

அைிக்றக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

வமலாண்றம அைிக்றகயின் சுருக்க 
அைிக்றக இறைக்கப்பட வேண்டும்.  

சுற்றுச் சூழல் தாக்க அறிக்றகயின் திட்டச் 

சுருக்கம் பக்கம் எண்.14-38 இலிருந்து 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 



 

. 

b)  

அறனத்து ஆேைங்களும் 

ேரிறெப்படுத்தப்பட்டு பக்க எண்கள் 

இடப்பட்டிருக்க வேண்டும் 

நிறறதவற்றப்பட்டது 

 

c) 

அைிக்றகயில் இடம் சபற்றுள்ள 

தரவுகள் எந்த காலத்தில் எடுக்கப்பட்டன 

வபான்ை ேிேரங்களும் குைிப்பிடப்பட 

வேண்டும். 

நிறறதவற்றப்பட்டது 

 

d) 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட என்ஏபிஎல் 

ஆய்ேகத்தில் இருந்து சபைப்பட்ட 

ஆய்வு அைிக்றககள் இறைக்கப்பட 

வேண்டும் வமலும் அந்த அைிக்றககளின் 

அெல் மாநில சுற்றுச்சூழல் தாக்க 
மதிப்படீ்டு ஆறைய 

மதிப்படீ்டுக்குழுேின் பார்றேக்கு 

தயாராக றேத்திருக்க வேண்டும். 

நிறறதவற்றப்பட்டது 

e) 

ஆேைங்கள் ஆங்கிலம் தேிரபிை 

சமாழிகள் இருப்பின் அதனுறடய 

ஆங்கில பிரதி வேண்டும். 

நிறறதவற்றப்பட்டது 

f) 

வகள்ேி பதில் தாள் முழுறமயாக 
பூர்த்தி செய்யப்பட்டு இறைக்கப்பட 

வேண்டும் 

முழுற யான தகள்வித்தாள் தயார் 

மசய்யப்பட்டுள்ளது.  

g) 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு அைிக்றக 
தயாரிக்கப்படும் வபாது ஏற்கனவே 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ள MoEF&CC OM: F.No.L-

11011/175/2018-IA-II (M), dated 12.12.2018, இல் 

குைிப்பிடப்பட்டுள்ளத திட்ட 

முன்சமாழிோளர் மற்றும் திட்ட 

ஆவலாெகருக்கு சகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

அைிவுறரகறள முறையாக பின்பற்ை 

வேண்டும்.. 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்றக 

சுற்றுச்சூழல், ேனம் O.M. எண். J-11013/41/2006-

IA.II(I) தததி 4 ஆகஸ்ட், 2009 -ஆல் 

மவளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்றகக்கு இணங்க 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

h) 

குைிப்பு ேிதி முறைகளில் ஏவதனும் 

மாற்ைம் இருப்பின் உடனடியாக அது 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பருேநிறல மாற்ை 

அறமச்ெகத்தின் பார்றேக்கு சகாண்டு 

ச ர்ப்பிக்கப்பட்ட படிவம்-1 & சபாது மக்கள் 

கருத்துக் வகட்புக் கூட்டத்தின் படி 

தயாரிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் தாக்க 



 

ேரப்பட்டு உரிய திருத்தங்கள் 

வமற்சகாள்ளப்பட வேண்டும் அதில் 

திருத்தங்கள் சபாது மக்கள் கருத்துக் 
வகட்புக் கூட்டத்திற்கு பின்பு சகாண்டு 

ேரப்படும் ஆயின் மீண்டும் ஒரு 

சபாதுமக்கள் கருத்து வகட்பு கூட்டம் 

நடத்த வேண்டியிருக்கும்.  

மதிப்படீ்டு அறிக்றக - இல் எந்த 

 ாற்றமும் இல்றல. 
 

i) 

 J-11011/618/2010-IA.II (I) dated 30.5.2012, 

வததியிட்ட சுற்ைைிக்றகயின் படி 

ஏற்கனவே நறடமுறையிலுள்ள குோரி 

அதனுறடய நிபந்தறனகள் மற்றும் 

நிறைவேற்ைபட்ட ேிேரங்கள் குைித்தன 

அைிக்றக ெமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.  

த ிழ்நாடு, மாநில  சுற்றுச்சூழல்  தாக்க  

மதிப்படீ்டு  ஆறையத்தின், சுற்றுச்சூழல் 
அனு தி வழங்கிய பிறகு ெமர்ப்பிக்கப்படும்  

j) 

திட்ட வமற்பரப்பு ேறரபடம், வமலும் 

இத்திட்டத்தின் குறுக்கு சேட்டு 

வதாற்ைம் மற்றும் திட்டத்தின் ேடிகால் 

ேெதி மற்றும் சுரங்கத்தின் குறுக்கு 

சேட்டு வதாற்ைம் ஆகிய ேிேரங்கள் 

அடக்கபாடல் வேண்டும். 

திட்ட வமற்பரப்பு ேறரபடம், வமலும் 

இத்திட்டத்தின் குறுக்கு சேட்டு வதாற்ைம் 

மற்றும் திட்டத்தின் ேடிகால் ேெதி மற்றும் 

சுரங்கத்தின் அறனத்து விவரங்களும் 

சுரங்கத் திட்டத்தில் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

 



 

கூடுதல் குறிப்பு விதிமுறறகள் இணக்கம் 

(மாநில சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு ஆணையம்) 

 

வ. 
எண் 

குறிப்பு விதிமுறற 
நிணைவேற்ைல் 

1.  
தற்வபாது இயங்கி ேரும் மற்றும் 

எதிர்காலத்தில் உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ள 

ஆகிய குோரிகணளயும் உறுப்பினராக 
ககாண்டு கிளஸ்டர் வேளாண்ணம குழு 

அணமக்கப்பட வேண்டும் 

 

ஒத்துக்ககாள்ளப்படுகிைது. கிளஸ்டர் 
வேளாண்ணம குழு அணமக்கப்படும் 

2.  

பசுணம ேணளயம் வமம்பாடு 

நீர்கதளித்தல் மரம் நடுதல் பாதிப்பின்ைி 
கேடி ணேத்தல் உள்ளிட்ட பைிகணள 

உள்ளடக்கிய சுற்றுச்சூழல் 

வேளாண்ணம திட்டத்ணத சிைப்பாக 
கசயல்படுத்திட கிளஸ்டர் 
வேளாண்ணம குழு உறுப்பினர்கள் 

அணனேரும் ஒருங்கிணைந்து 

கசயல்பட வேண்டும் 

ஒத்துக்ககாள்ளப்படுகிைது 

 

3.  

கிளஸ்டர் வமலாண்ணம குழு 

உறுப்பினர்களின் பட்டியல் புேியியல் 

மற்றும் சுரங்கத்துணை இணை 

இயக்குனரிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட 

வேண்டும் மற்றும் ஒவ்கோரு 

ஆண்டும் அதில் மாற்ைங்கள் இருப்பின் 

திருத்தி சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் 

ஒத்துக்ககாள்ளப்படுகிைது 

 

4.  

கேடி ணேக்கப்படும் கால இணடகேளி 
மற்றும் குோரிகளால் 

பயன்படுத்தப்படும் இணைப்புச்சாணல 

குைித்த பயன்பாட்டு ேிேரங்கள் 

உள்ளடக்கிய ேிரிோன கசயல் 

திட்டத்ணத சமர்ப்பிக்க வேண்டும் 

ஒத்துக்ககாள்ளப்படுகிைது 

5.  

இந்த குழு தீேிர மணழ மற்றும் 

இயற்ணக வபரிடர் குைித்து ேிரிோக 
ேிோதித்து அக்காலங்களில் 

 

ேிரிோன ஆய்வு வமற்ககாள்ளப்பட்டு இறுதி 
சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு அைிக்ணகயில் 



 

கசயல்படுத்தப்பட வேண்டிய 

திட்டங்கணள ேகுக்க வேண்டும் 

வமலும் மீட்புத்திட்டம் ேகுக்கப்பட 

வேண்டும் 

ககாடுக்கப்படும் 

6.  

சுரங்க திட்டத்ணத அைிேியல் 

ரீதியாகவும் முணையாகவும் சட்டப் 
படியும் கசயல்படுத்திட 

ஒருசுற்றுச்சூழல் ககாள்ணகணய இந்த 
கிளஸ்டர் வமலாண்ணம குழுேகுக்க 
வேண்டும் மற்றும் இந்தசுற்றுச்சூழல் 

ககாள்ணகணய கசயல்படுத்துேதில் 

வமற்படி குழுேின் பங்கிணன கதளிோக 
குைிப்பிட வேண்டும். 

ஒத்துக்ககாள்ளப்படுகிைது 

7.  

இந்தக்குழு ஒவ்கோரு குோரியும் 

கசயல்படுத்த உள்ள மறு சீரணமப்பு 
கசயல் திட்டத்ணத சமர்ப்பிக்க 
வேண்டும் 

 

ஒத்துக்ககாள்ளப்படுகிைது 

8.  

இந்த குழு இந்த கதாகுப்பு 
குோரிகளுக்கு உண்டான அேசரகால 

மீட்புத்திட்டத்ணத சமர்பிக்க வேண்டும் 

ஒத்துக்ககாள்ளப்படுகிைது . 

9.  

இந்தக்குழு சுரங்கத் கதாழிலாளர்களின் 

உடல் நலம் குைித்து ேிோதித்து 

/ஆராய்ந்து வதணேப்படும் 

நடேடிக்ணககணள வமற்ககாள்ள 

வேண்டும் மற்றும் இதில் சுற்றுப்புை 

கபாது மக்களில் உடல் நலம் மற்றும் 

ஆவராக்கியம் ஆகியணேயும் கருத்தில் 

ககாள்ளப்பட வேண்டும் 

ஒத்துக்ககாள்ளப்பட்டது  

10.  

இத்திட்டம் முழுணமயாகதனது ஆயுள் 

காலம் முழுேதும் கசயல்படுத்தப்படும் 

பட்சத்தில் இந்த பகுதிணயச்சுற்ைி 
புகழ்கபற்ை ஆராய்ச்சி நிறுேனத்தால் 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ள ேழிமுணைகணள 

பின்பற்ைி இந்த சுரங்க கசயல்பாட்டால் 

சுரங்கப் பகுதியில் சுற்ைி சுரங்கப் 
சுரங்க பகுதிணய சுற்ைி கீழ்கண்ட 

. ேிரிோன ஆய்வு வமற்ககாள்ளப்பட்டு 

இறுதி சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு 

அைிக்ணகயில் ககாடுக்கப்படும் 

 



 

அம்சங்களில் ஏற்படும் தாக்கங்கள் 

குைித்து ேிரிோன ஆய்வு 

வமற்ககாள்ளப்பட வேண்டும் 

1)மண்ேளம் மற்றும் பல்லுயிர் ஆக்கம் 

2) பஞ்சம் மற்றும் கபரு கேள்ளம் 

ஏற்பட காரைமாகும் தட்ப கேப்ப 
நிணல மாற்ைம் முதலியணே 

3) மாசுபாடு காரைமாக பசுணம குடில் 

ோயுக்கள் கேளிவயற்ைம் மற்றும் 

கேப்ப நிணல உயர்வு அப்பகுதி 
மக்களின் ோழ்ோதாரம் பாதிப்பு 
முதலிய அம்சங்கள் 

4) நீர்மாசு ேிடுேதற்கான ோய்ப்பு 
மற்றும் நீர்சூழலியல் மீதான தாக்கம் 

5) ேிேசாயம் காடுகள் மற்றும் 

பாராம்பரிய நணடமுணைகள் 

6) நீர் மற்றும் நில கேப்பேியல் 

மாற்ைங்கள் புேி மற்றும் உயிர்ரசாயன 

மாற்ைங்கள் மற்றும் அது கடந்து ேந்த 
பாணத குைித்த ேிேரங்கள் 

7) நீவராணடகளில் மண் துகள் படிவு 

11.  

நீர் , சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு 
கதாடர்பாக அணடயப்பட வேண்டிய 

நீடித்த ேளர்ச்சி குைித்தான கசயல் 

திட்டத்ணத சமர்ப்பிக்க வேண்டும் 

ஒத்துக்ககாள்ளப்பட்டது 

12.  

இந்த குழு தீ பாதுகாப்பு மற்றும் தீ 
ேிபத்தின் வபாது எடுக்கப்பட உள்ள 

மீட்பு நடேடிக்ணககள் குைித்து 

அைிக்ணக சமர்ப்பிக்க வேண்டும் 

ஒத்துக்ககாள்ளப்படுகிைது 

 

13.  

ஒலி , காற்று ,நீர், துகள் ஆகியேற்ைின் 

மாசு குணைப்பிற்கான நடேடிக்ணககள் 

மற்றும் ஆற்ைல் வசமிப்பு குைித்த 
ேிேரங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் 

ஒலி, காற்று ,நீர், துகள் ஆகியேற்ைின் மாசு 
குணைப்பிற்கான நடேடிக்ணககள் அத்தியாயம் 

- 4ல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 



 

14.  

திட்டப்பகுதியில் படங்கள் தாேரங்கள்  

மற்றும் புதர்கள் இருப்பின் அேற்ணை 

திட்டப் பகுதியில் எல்ணலயில் 

இடமாற்ைம் கசய்ேது குைித்தான 

ேிேரங்கள் மற்றும் கசயல் திட்டங்கள் 

ஒருேிதி முணைகள் ஆகிய 

ேிேரங்கணள ககாடுத்தல் வேண்டும் 

வமலும் அேற்ணை திட்டத்தின் 

எல்ணலப் பகுதியில் இடமாற்ைம் 

கசய்ய உச்சரிப்பின் அது குைித்த 
ேிேரங்களும் சுற்றுச்சூழல் 

வமலாண்ணம திட்டத்தில் இடம் கபை 

வேண்டும் 

 

15.  
சுரங்கத் பகுதிணய சுற்ைியுள்ள 

ேிேசாய நிலங்களில் மீதான பாதிப்பு 

சுரங்க பகுதிணய சுற்ைியுள்ள ேிேசாய 

நிலங்கள் மீதான பாதிப்பு மற்றும் அதணன 

கட்டுப்படுத்தும் நடேடிக்ணககள் குைித்து 

அத்தியாயம் 4 ேிேரிக்கப்பட்டுள்ளது 

16.  

மண் அரிப்பு மற்றும் அதணன தடுக்க 
கசயல்படுத்தப்பட உள்ள கசயல் 

திட்டங்கள் பற்ைிய ேிேரம் 

மண் அரிப்ணபத் தடுக்கும் கபாருட்டு 

மரங்கள் நடப்பட்டு பாதுகாக்கப்படும் இது 

மண்ைரிப்ணப தடுக்க உதவும் 

17.  

திட்ட பகுதிணய சுற்ைியுள்ள பகுதியில் 

மண் தாேரங்கள் மீதான திட்ட 

கசயல்பாட்டின் தாக்கம் 

 

அத்தியாயம் 4 இல் திட்டப் பகுதிணய 

சுற்ைியுள்ள மண் தாேரங்கள் மீதான திட்ட 

கசயல்பாட்டின் தாக்கம் தாக்கங்கள் 

ேிேரிக்கப்பட்டுள்ளன 

18.  

திட்டப் பகுதிணய சுற்ைியுள்ள 

கிராமங்கள் நீர்நிணலகள் ஆறுகள் 

மற்றும் சூழலியல் முக்கியத்துேம் 

ோய்ந்த அம்சங்கள் முதலியேற்ைின் 

மீதான திட்ட கசயல்பாட்டில் தாக்கம் 

ேிரிோக ேிேரிக்கப்பட வேண்டும் 

திட்ட பகுதிணய சுற்ைியுள்ள கிராமங்கள் 

நீர்நிணலகள் ஆறுகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

முக்கியத்துேம் ோய்ந்த இடங்கள் 

குைித்தான ஆய்வுகள் வமற்ககாள்ளப்பட்டு 

அதன் ேிேரங்கள் அத்தியாயம் 4இல் 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

 

19.  

திட்ட உத்வதசகர் திட்டதளத்ணத சுற்ைி 
300 மீட்டர் சுற்ைளேில் உள்ள 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட குடியிருப்புகள் 

பள்ளிகள் வராடுகள் 

ரயில்ேழித்தடங்கள் கதால்லியல் 

இடங்கள் மற்றும் கட்டுமானங்கள் ஆறு 

ஒத்துக்ககாள்ளப்பட்டது 

 



 

குளம் ஓணட ோரி வபான்ை 

நீர்நிணலகள் குைித்தான தகேணல 

கிராம நிர்ோக அலுேலரிடம் இருந்து 

கபற்று சமர்ப்பிக்க வேண்டும் 

20.  

மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 

காலநிணல மாற்ை அணமச்சகத்தின் 

F.No.22-6512017-lA.lll நாள்: 30.09.2020 

மற்றும் 20.10.2020 குைிப்பாணன 

குைிப்பாணனபடி திட்ட 

முன்கமாழிோளர் கபாது மக்கள் 

கருத்து வகட்பு கூட்டத்தில் 

எழுப்பப்படும் பிரச்சிணனகளுக்கு தீர்வு 

காை வேண்டும் அதன் ேிேரங்கணள 

சுற்றுச்சூழல் வமலாண்ணம திட்டத்தில் 

இணைக்க வேண்டும் . 

ஒத்துக்ககாள்ளப்படுகிைது 

 

21.  

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு 

அைிக்ணகயானது கார்பன் உமிழ்வு 

குைித்து ஆய்வு வமற்ககாண்டு அணத 
குணைப்பதற்கான ேழிமுணைகணளயும் 

பரிந்துணரக்க வேண்டும் அதில் 

கேப்பநிணலணய குணைப்பதற்கான 

கசயல்பாடுகளும் உள்ளடக்கியதாக 
இருக்க வேண்டும் மற்றும் கார்பன் 

அளணே குணைக்கும் கசயல்பாடுகளும் 

பசுணம ேணளயம் ஏற்படுத்தி 
கேப்பநிணலணயயும் குணைக்கக்கூடிய 

கசயல்பாடுகளும் இருக்க வேண்டும். 

கார்பன் உமிழ்வு குைித்த ேிேரங்களும் 

அணத குணைப்பதற்கான கசயல் 

திட்டங்களும் அத்தியாயம் 4 உட்பிரிவு 4.2  

இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

 

22.  

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு 

ஆய்ேில் பல்லுயிர் ஆக்கம் இயற்ணக 
சூழலியல், மண் தாேரம் மற்றும் 

ேிலங்கியல் மற்றும் மண்ைில் 

புணதந்துள்ள ேிணதகளில் வசமிப்பு 
ஆகியணே பற்ைி ஆய்வுகள் 

வமற்ககாள்ளப்பட வேண்டும் வமலும் 

இந்த சுரங்க திட்டத்தால் வமற்கண்ட 

ேணககளின் மீதான தாக்கம் மற்றும் 

அணத குணைப்பதற்கான 

ேழிமுணைகளும் ேிேரிக்கப்பட 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு ஆய்ேில் 

பல்லுயிர் ஆக்கம் இயற்ணக சூழலியல், 

மண்தாேரம் மற்றும் ேிலங்கியல் மற்றும் 

மண்ைில் புணதந்துள்ள ேிணதகளில் வசமிப்பு 
ஆகியணே பற்ைி வமற்ககாள்ளப்பட்ட 

ஆய்வுகள் இந்த சுரங்கதிட்டத்தால் 

வமற்கண்ட ேணககளின் மீதான தாக்கம் 

மற்றும் அணத குணைப்பதற்கான ேழி 
முணைகளும். அத்தியாயம்  4 – ல் 

ேிேரிக்கப்பட்டுள்ளது 



 

வேண்டும்.  

23.  

அந்த பகுதியின் நீடித்த ேளர்ச்சிக்கும் 

வமலும் சூழலியணல மீட்கடடுக்கும் 

நடேடிக்ணககள் குைித்த 
ஆவலாசணனகள் ேழங்கப்பட 

வேண்டும் 

திட்ட பகுதிணய சுற்ைி நன்கு ேளர்ந்த 
ஒருேருடம் ேயதுள்ள மரங்கள் நட்டு 

பராமரிக்கப்படும் வமலும் காடுகள் பற்ைி 
இரண்டு ேருடங்களுக்கான திட்டங்கள் 

அத்தியாயம் 4 ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

 

24.  

அைிக்ணகயில் நீர்ோழ் உயிரினங்களின் 

உைவு பழக்க ேழக்கங்கள் மற்றும் 

உைவுச்சங்கிலிகள் குைித்த ேிேரங்கள் 

இடம் கபை வேண்டும் 

நீர்ோழ் உயிரினங்களின் உைவு பழக்க 
ேழக்கங்கள் மற்றும் உைவுச்சங்கிலிகள் 

குைித்த ேிேரங்கள் அத்தியாயம் 4 ல் 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

25.  

மண் ேளம் மண் அரிப்பு மண்ைின் 

கபௌதிக, ரசாயன, நுண்ணுயிர் 
தன்ணமகள் ஆராயப்பட வேண்டும் 

அத்தியாயம் 4 ல் இது குைித்த ேிேரங்கள் 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

26.  

காடுகள் புல்தணரகள் மற்றும் 

அரியேணக தாேரம் மற்றும் 

ேிலங்கினங்கள் குைித்த ஆய்வுகள் 

வமற்ககாள்ளப்பட வேண்டும் 

காடுகள் புல் தணரகள் மற்றும் அரிய ேணக 
தாேரம் மற்றும் ேிலங்கினங்கள் குைித்து 

வமற்ககாள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள் அத்தியாயம் 4 

ல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

27.  

தற்வபாது உள்ள மரங்கள் எண்ைிக்ணக 
இடப்பட்டு பராமரிக்கப்பட வேண்டும் 

அணேகணள பாதுகாப்பதற்கான கசயல் 

திட்டங்கள் இணைக்கப்பட வேண்டும்.  

திட்டப் பகுதியில் தற்கபாழுது மரங்கள் 

எதுவும் இல்ணல சிறுசிறு புற்கவள உள்ளன. 

திட்டப்பகுதியின் எல்ணலயில் மரங்கள் நட்டு 

பராமரிக்கப்படும் 

28.  

ஈர நிலங்கள் நீர்நிணலகள் ஆறுகள் 

ஏரிகள் குளங்கள் ஓணடகள் ேிேசாய 

நிலங்கள் குைித்த ஆய்வுகள் 

வமற்ககாள்ளப்பட வேண்டும் 

இந்த ேிேரங்கள் அத்தியாயம் 4ல் 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

 

29.  

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு 

அைிக்ணகயில் ேிரிோன சுற்றுச்சூழல் 

வமளாண்ணம திட்டம், பசுணம 

ேணளயம் ஏற்படுத்தி பராமரித்தல், 

இறுதி சுரங்க மூடுதல் திட்டம், வபரிடர் 
வமலாண்ணம திட்டம் ஆகியணே இடம் 

கபைவேண்டும். 

இது குைித்த ேிேரங்கள் அத்தியாயம் 10ல் 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

 



 

30.  

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டில் கேப்ப 
நிணல உயர்வு கேப்ப நிணல மாற்ைம் 

சுற்றுச்சூழல் மாசு மற்றும் மண் 

வமற்பரப்பு வமலும் கீழும் உள்ள 

கார்பனின் அளவு குைித்து ஆய்வு 

கசய்யப்பட வேண்டும். 

கேப்பநிணல உயர்வு கேப்பநிணல மாற்ைம் 

சுற்றுச்சூழல் மாசு மற்றும் மண் வமற்பரப்பு 
வமலும் கீழும் உள்ள கார்பனின் அளவு 

குைித்த ஆய்வு ேிேரங்கள் அத்தியாயம் 4ல் 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

 

31.  

சுற்றுச்சூழல் தாக்கமதிப்படீ்டு ஆய்ேில் 

திட்டப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள 

பாதிக்கப்பட்ட ேனப் பகுதிகள் வதசிய 

பூங்காக்கள் ேனேிலங்குகள் ேழித் 
தடங்கள் ஆகியணே குைித்த ஆய்வுகள் 

வமற்ககாள்ளப்பட வேண்டும் 

திட்டப் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள பாதிக்கப்பட்ட 

ேனப்பகுதிகள் வதசிய பூங்காக்கள் 

ேனேிலங்குகள் ேழித்தடங்கள் ஆகியணே 

குைித்த ஆய்வுகள் ேிேரங்கள் அத்தியாயம்-4  

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

 



 

கூடுதல் குறிப்பு விதிமுறறகள் நிபந்தறைகள் 

 

வ. எண் குறிப்பு விதிமுறற 
நிறைவேற்ைல் 

1 

மாேட்ட ேனத்துறை அலுேலரிடம் 

இருந்து திட்டப் பகுதியில் இருந்து 25 

கிவலாமீட்டர் சுற்ைளேில் உள்ள 

பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள், 

ேனேிலங்கு சரணாலயங்கள், புலிகள் 

காப்பகங்கள், வதசிய பூங்காக்கள் 

முதலியேற்ைின் ேிேரங்கள் பபற்று 

சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 

திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் பாதுகாக்கப்பட்ட 

காடுகள், ேனேிலங்கு சரணாலயங்கள், புலிகள் 

காப்பகங்கள், வதசிய பூங்காக்கள் எதுவுமில்றல 

2 தற்பபோதுள்ள (அல்லது பறைய) 

குவோரியில் முன்ம ோைியப்பட்ட 

குத்தறக வைக்கில், மபஞ்சுகள் 

இல்லோத (அல்லது) சுரங்கத் 

திட்டத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட tbe 

மபஞ்ச் வடிவவியறலப் பற்றி 

ஓரளவுக்கு முக்கிய ோைதோக 

உருவோக்கப்படும். திட்ட ஆதரவோளர் 

(PP) ஏற்கைபவ உள்ள குவோரி  ற்றும் 

முன்ம ோைியப்பட்ட குைியில் உள்ள 

'உயர் சுவர்' மபஞ்சுகறள 

 றுசீரற ப்பதற்கோை ஒரு 'மசயல் 

திட்டத்றத' தயோரித்து ச ர்ப்பிக்க 

பவண்டும். திட்ட ிடப்பட்ட 

பணியோைது தறர ட்டத்திற்கு கீபை 30 

 ீட்டருக்கு அப்போல் 

நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது, இது 

திருத்தப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் 

ஒரு பகுதியோக ச ர்ப்பிக்கப்படும். 

 

 

 

நிறறபவற்றப்பட்டது 



 

சுற்றுச்சூைல் அனு தி மபறுவதற்கோை 

 திப்படீ்டின் பபோது.  

3 

 

திட்ட முன்பமாழிோளர் அருகிலுள்ள 

குடியிருப்புகள்  ீதோை தோக்க ஆய்வு 

அறிக்றகறய ச ர்ப்பிக்க பவண்டும். 

 

திட்ட தளத்தில் இருந்து 300 ீ - க்கு அப்போல் 

குடியிருப்புகள் உள்ளை. வறரவு சுற்றுச்சூழல் 

தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்றகயின் அத்தியோயம் 3 

இல் போதிப்புகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை 

4 

பணியின் ஆைம் தறர  ட்டத்திற்கு 

கீபை 30  ீட்டருக்கு அப்போல் 

நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதோல், சுற்றுச்சூைல் 

அனு திறயப் மபறும்பபோது, 

 திப்படீ்டின் பபோது 

முன்ம ோைியப்பட்ட குவோரிக்கோை 

கருத்தியல் 'சோய்வு நிறலப்புத் 

திட்டத்றத' முன்ம ோைிபவர் ச ர்ப்பிக்க 

பவண்டும். 

முன்ம ோைியப்பட்ட ஆைம் தறர 

 ட்டத்திலிருந்து 13  ீ கீபை இருப்பதோல் சரிவு 

நிறலத்தன்ற  கட்டோய ில்றல. 
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MMR 1961 இன் படி பிளோஸ்டர், 

ற ைிங் ப ட், ற ைிங் ஃபபோர்ப ன், 

11/1 கிளோஸ் ற ன்ஸ் ப பைஜர் 

ஆகிபயோரோல் முன்ம ோைியப்பட்ட 

குவோரியில் மவடிக்கும் நடவடிக்றக 

ப ற்மகோள்ளப்படுகிறது என்று PP 

உறுதிம ோைிறய அளிக்க பவண்டும். 

 

MMR 1961 இன் படி, முன்ம ோைியப்பட்ட 

குவோரியில் மவடிகுண்டு மவடிக்கும் 

நடவடிக்றகயோைது, பிளோஸ்டர், ற ைிங் ப ட், 

ற ைிங் ப ட், ற ைிங் ஃபபோர்ப ன், II/I வகுப்பு 

சுரங்க ப லோளர் ஆகிபயோரோல் 

முன்ம ோைியப்பட்ட குவோரியில் மவடிக்கும் 

நடவடிக்றக ப ற்மகோள்ளப்படுகிறது என்று 

உறுதிம ோைிப் பத்திரத்றத அளிக்கப்படும் 
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EIA ஒருங்கிறணப்போளர்கள், கடந்த 

கோலத்தில் முன்ம ோைிந்தவரோல் 

நடத்தப்பட்ட குவோரி/குவோரிகளின் 

விவரங்கறளப் மபற்று அளிக்க 

பவண்டும். வடீிபயோ  ற்றும் புறகப்பட 

புறகப்படங்கள் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு 

அறிக்றகயில் இறணக்கப்பட்டுள்ளை. 
 



 

ஆதோரங்களுடன் அபத இடத்தில் 

அல்லது  ோநிலத்தில் பவறு 

எங்கோவது. 
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வமலும் உத்வதசகர் இந்தத் திட்டப் 
பகுதியில் 15 1 2016 க்குப்பின் சுரங்கப் 
பாறதயில் வமற்பகாண்டிருந்தால் 

அதுகுைித்து கீழ்க்கண்ட ேரிகறள 

சமர்ப்பிக்க வேண்டும் 

1. சுரங்கப்பணிகள் நறடபபற்ை காலம் 

மற்றும் நிறுத்தி றேக்கப்பட்டிருந்த 
காலங்கள் குைித்த ேிேரம். உதேி 
இயக்குனர் புேியியல் மற்றும் 

சுரங்கத்துறை அேர்களால் 

ேழங்கப்பட்ட கறடசி அனுமதி சீ 
ட்டு ேிேரம் 

2. பேட்டி எடுக்கப்பட்ட கணிமத்தின் 

பமாத்த அளவு 

3. ஏவதனும் ஒரு இடத்தில் 

பசய்யப்பட்ட அதிகபட்ச  உற்பத்தி 
4. அனுமதி அளிக்கப்பட்ட குோரி 

ஆழம் 

5. திட்ட தளத்திலுள்ள குோரி ஆழம் 

6. சுரங்க குத்தறகதாரர் பபயர் 
7. குோரிக்கு ஏற்கனவே சுற்றுச்சூழல் 

அனுமதி பபற்று இருந்தால் அதன் 

ேிேரம் 

8. அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் படி 

குோரி பசயல்பட்டு உள்ளதா 
என்பது குைித்த ேிேரம் 

இது உத்வதசகருக்கு முதல் குோரி ஆகும் 

எனவே இது பபாருந்தாது. 

 

8 

சுரங்க குத்தறக பகுதியின் அறைத்து 

மூறல ஒருங்கிறணப்புகளும், உயர் 

மதளிவுத்திறன் படங்கள்/ படோபபோ 

ஷீட், படோபபோகிரோஃபிக் ஷீட், புவி 

அற ப்பியல், லித்தோலஜி  ற்றும் 

சுரங்க குத்தறக பகுதியின் புவியியல் 

வறரவு சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு 

அறிக்றகயின் அத்தியோயம் 2  ற்றும் 

அத்தியோயம் 3 இல் அறைத்து வறரபடங்களும் 

வைங்கப்பட்டுள்ளை. 
 



 

ஆகியவற்றில் 

 ிறகப்படுத்தப்பட்டிருக்க பவண்டும். 

முன்ம ோைியப்பட்ட பகுதியின் 

அத்தறகய படம் நில பயன்போடு 

 ற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் (பகோர் 

 ற்றும் பஃபர்  ண்டலம்) பிற 

சுற்றுச்சூைல் அம்சங்கறள மதளிவோகக் 

கோட்ட பவண்டும். 
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பாறர பதாகுப்புகள், பசுறம ேறளயம், 

பாதுகாப்பு வேலிகள் முதலியேற்றை 

பதளிோக ஒருட்வரான் சர்வே மூலம் 

படம் பிடித்து சமர்ப்பிக்கப்பட 

வேண்டும். 

புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட உள்ள குோரி ஆகும் 

வமலும் இந்த இடத்தில் இதற்கு முன் எந்த ஒரு 

குோரி பணிகளும் நறடபபைேில்றல 

பணிகளும். எனவே ட்வரான் சர்வே 

வதறேயில்றல 
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பாதுகாப்பு வேலிகள், பசுறம 

ேறளயங்கள், குோரிகளுக்கு 

இறடவய உள்ள தூரங்கள், சுரங்க 
பாதுகாப்பு ேிேரங்கள், தற்வபாது அந்த 
இடத்தில் உள்ள மரங்களின் 

ேிேரங்கள் மற்றும் அருகில் உள்ள 

நீர்நிறலகள் ஆகியேற்றை 

புறகப்படங்களாக எடுத்து சமர்ப்பிக்க 
வேண்டும். 

குோரி பசயல்பாட்டின் வபாது 

ஆறுமாதங்களுக்கு ஒருமுறை சமர்ப்பிக்கப்படும் 

நிபந்தறனகள் நிறைவேற் ைல் அைிக்றகயில் 

பாதுகாப்புவேலிகள், பசுறம ேறளயங்கள், 

குோரிகளுக்கு இறடவய உள்ள தூரங்கள், 

சுரங்க பாதுகாப்பு ேிேரங்கள் புறகப்படங்கள் 

சமர்ப்பிக்கப்படும். 
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சுரங்கத்தின் கனிம இருப்பு, 
உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ள உற்பத்தி அளவு, 

சுரங்க முறை, சுரங்க 
பசயல்பாட்டினால் சுற்றுச்சூழலுக்கும் 

ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் மற்றும் 

அதன் தணிப்பு முறைகள் குைித்த 
ேிேரங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.  

இது குைித்த ேிேரங்கள் அத்தியாயம்-2  

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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சுரங்கச் சட்டம்' 1952  ற்றும் MMR, 1961 

இன் விதிகளின்படி, போதுகோப்றப உறுதி 

மசய்வதற்கோக அறிவியல் ரீதியோகவும் 

முறறயோகவும் குவோரிகறள 

நிறுவை அற ப்பு விளக்கப்படம் அத்தியோயம் 2 

இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

 



 

ப ற்மகோள்வதற்கோக நிய ிக்கப்பட்ட 

பல்பவறு சட்டப்பூர்வ அதிகோரிகள் 

 ற்றும் பிற திறற யோை நபர்கறள 

நிய ிப்பறதக் குறிக்கும் நிறுவை 

விளக்கப்படத்றத திட்ட ஆதரவோளர் 

வைங்குவோர்.  ற்றும் சுற்றுச்சூைறல 

போதுகோக்க பவண்டும். 
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திட்ட ஆதரவோளர், 1 கி ீ 

(சுற்றளவு)க்குள் நிலத்தடி நீர் 

இறறத்தல்  ற்றும் திறந்தமவளி 

கிணறுகள்  ற்றும் ப ற்பரப்பு 

நீர்நிறலகளோை ஆறுகள், மதோட்டிகள், 

கோல்வோய்கள், குளங்கள் 

பபோன்றவற்றின் எண்ணிக்றகறய 

விவரிக்கும் நீர் ட்டத்தின் விளிம்பு 

வறரபடத்றதக் கருத்தில் மகோண்டு 

நீர்-புவியியல் ஆய்றவ ப ற்மகோள்ள 

பவண்டும். சுரங்க நடவடிக்றகயோல் 

கிணறுகளில் ஏற்படும் போதிப்புகறள 

 திப்பிடுவதற்கோக PWD/TWAD 

இலிருந்து பருவ றை  ற்றும் 

பருவ றை அல்லோத பருவங்களுக்கு 

பசகரிக்கப்பட்ட நீர் நிறல 

தரவுகளுடன். உண்ற யோை 

கண்கோணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 

அடிப்பறடயில், பவறல மசய்வது 

நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடு ோ என்பது 

மதளிவோகக் கோட்டப்படலோம். இது 

சம்பந்த ோக பதறவயோை தரவு 

நீர்-புவியியல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டு இறுதி 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்றகயில் 

ச ர்ப்பிக்கப்படும். 



 

 ற்றும் ஆவணங்கள் 

வைங்கப்படலோம். 
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ப ற்பரப்பு நீர்/நிலத்தடி நீரின் தரம், 

கோற்றின் தரம்,  ண்ணின் தரம் 

 ற்றும் பபோக்குவரத்து/வோகை 

இயக்கம் ஆய்வு உட்பட 

தோவரங்கள்/விலங்குகள் மதோடர்போை 

சுற்றுச்சூைல்  ற்றும் சுற்றுச்சூைல் 

அளவுருக்களுக்கோை அடிப்பறடத் 

தரறவ முன்ம ோைிபவர் அளிக்க 

பவண்டும். 

ப ற்பரப்பு நீர்/நிலத்தடி நீரின் தரம், கோற்றின் 

தரம்,  ண்ணின் தரம்  ற்றும் 

பபோக்குவரத்து/வோகை இயக்கம் ஆய்வு உட்பட 

தோவரங்கள்/விலங்குகள் பற்றிய சுற்றுச்சூைல் 

 ற்றும் சுற்றுச்சூைல் அளவுருக்களுக்கோை 

அடிப்பறடத் தரவு அத்தியோயம் 3 இல் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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குறிப்போக கோற்று  ோசுபோடு, நீர் 

 ோசுபோடு  ற்றும் சுகோதோர போதிப்புகள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பறடயில் 

குறிப்பிட்ட சுற்றுச்சூைறலக் குறிக்கும் 

வறகயில், குவோரியில் 

ப ற்மகோள்ளப்படும் சுரங்க 

நடவடிக்றககளோல் ஒட்டும ோத்த 

தோக்க ஆய்றவ ஆதரவோளர் 

ப ற்மகோள்வோர். அதன்படி, 

சம்பந்தப்பட்ட குவோரி  ற்றும் 

சுற்றுப்புற குடியிருப்புகறள  ைதில் 

றவத்து சுற்றுச்சூைல் ப லோண்ற  

திட்டம் தயோரிக்கப்பட பவண்டும். 

நிறறபவற்றப்பட்டது 

16 

 றைநீர் பசகரிப்பு ப லோண்ற , 

ரீசோர்ஜிங் விவரங்களுடன் நீர் 

ச நிறலயுடன் ( றைக்கோலம்  ற்றும் 

பருவ றை அல்லோத இரண்டும்) 

நிறறபவற்றப்பட்டது 



 

ச ர்ப்பிக்க பவண்டும். 
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கிரோறைட் குவோரியின் பபோது சோய்வு 

வடிவியல், மவடிக்கும் அளவுருக்கள் 

பபோன்ற சுரங்க போதுகோப்பு மதோடர்போை 

சிக்கல்கள் விரிவோக இருக்க 

பவண்டும். ஒவ்மவோரு 

சந்தர்ப்பத்திலும் முன்ம ோைியப்பட்ட 

போதுகோப்பு நடவடிக்றககள் வைங்கப்பட 

பவண்டும். 

நிறறபவற்றப்பட்டது 

18 

வைப்பகுதி, விவசோய நிலம், ப ய்ச்சல் 

நிலம், வைவிலங்கு சரணோலயம், 

பதசிய பூங்கோ, விலங்கிைங்களின் 

இடம்மபயர்ந்த போறதகள், நீர்நிறலகள், 

 ைித குடியிருப்புகள்  ற்றும் பிற 

சுற்றுச்சூைல் அம்சங்கறளக் குறிக்கும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்போடு 

குறிப்பிடப்பட பவண்டும். சுரங்க 

குத்தறகப் பகுதியின் நில 

பயன்போட்டுத் திட்டம், மசயல்போட்டுக்கு 

முந்றதய, மசயல்போட்டு  ற்றும் 

மசயல்போட்டுக்கு பிந்றதய 

கட்டங்கறள உள்ளடக்கியதோக 

தயோரிக்கப்பட்டு ச ர்ப்பிக்கப்பட 

பவண்டும். நில பயன்போட்டு  ோற்றம் 

ஏபதனும் இருந்தோல், அதன் தோக்கம் 

மகோடுக்கப்பட பவண்டும். 

நிறறபவற்றப்பட்டது 

19 
சுரங்க குத்தறகக்கு மவளியில் 

நிரோகரிக்கப்பட்ட நிலத்தின் பரப்பளவு, 

நில பயன்போட்டு இறடமவளி அத்தியோயம் 2 

இல் மகோடுக்கப்பட்டுள்ளது 



 

சுரங்க குத்தறகயிலிருந்து தூரம், 

அதன் நில பயன்போடு, R&R சிக்கல்கள் 

ஏபதனும் இருந்தோல், சுரங்க 

குத்தறகக்கு மவளிபய 

நிரோகரிக்கப்பட்ட நிலத்தின் விவரங்கள் 

வைங்கப்பட பவண்டும். 

 

20 

குவோரியில் விற்பறை மசய்ய 

முடியோத கைிவுகள்/OB I இறடநிறலக் 

கைிவுகள் பபோன்றறவ அதிக ோக 

இருப்பதோல். முன்ம ோைிபவர் ஆண்டு 

வோரியோை பயன்போட்டுடன் ப ற்கூறிய 

மபோருளின் ப லோண்ற  மதோடர்போை 

விவரங்கறள வைங்க பவண்டும் 

 ற்றும் சரோசரி நகரும் சரக்குகறள 

ச ர்ப்பிக்க பவண்டும் 

நிறறபவற்றப்பட்டது 
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அருகில் உள்ள மிகவும் மாசறடந்த 
பகுதிகள் என்ை என்று 

அைிேிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகள் எதுவும் 

உள்ளனோ என்பறத குைித்வதாம் 

ஆரேல்லி வபான்று நீதிமன்ை 

ேறரயறைகள் ேகுக்கப்பட்ட இடங்கள் 

எதுவும் உள்ளனோ அப்பகுதியில் 

அல்லது அருகாறமயிவலா இந்த 
சுரங்க திட்டம் அறமகிைதா அவ்ோறு 

அறமக்கப்படும் பட்சத்தில் மாநில 

மாசுகட்டுப்பாடு ோரியம் மற்றும் 

அல்லது சுரங்கத்துறையிடம் இருந்து 

பபைப்பட்ட தறடயில்லா சான்ைிதழ் 

இறணக்கப்பட வேண்டும் 

திட்ட பகுதி மிகவும் மாசறடந்த பகுதிகளாக 
அைிேிக்கப்பட்ட பகுதியிவலா அல்லது அதன் 

அருகாறமயிவலா அறமயேில்றல 

 

    22 

நீர்சிக்கனம் பசய்ய 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ள திட்டங்கள் 

குைித்தான ேிரிோன ேிேரங்கள் 

இடம் பபை வேண்டும் வமலும் 

மறழநீர் வசகரிப்பு குைித்த 

இந்தத் திட்டத்தில் தண்ணரீானது குடிப்பதற்கும் 

காற்று மாறச கட்டுப்படுத்துேதற்கும் மரம் 

ேளர்ப்பதற்கு மட்டுவம பயன்படுத்தப்படுகிைது 

மரம் ேளர்ப்பதனால் நீர் இருப்பு தன்றம 

அதிகரிக்கப்பட்டு நிலத்தடி நீர்மீள் நிரப்பப்படும் 



 

ேிேரங்களும் உள்ளடக்கப்பட 

வேண்டும் 

மற்றும் திட்டபணிகள் முடிந்த பின் இந்த குழி 
மறழநீர் வசகரிப்பு கட்டறமப்பாக 
பயன்படுத்தப்படும் இதனால் நிலத்தடி நீர் 
மட்டம் உயரும் காண்க அத்தியாயம்-2 

அட்டேறண 2.1 மறழநீர் வசகரிப்பு குைித்த 
ேிேரங்கள் அத்தியாயம் 7 ல் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 
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இந்த குோரி பசயல்பாட்டினால் 

வபாக்குேரத்து ேழித்தடங்களில் 

ஏற்படும் தாக்கங்கள் ேிேரிக்கப்பட 

வேண்டும் 

இந்த குோரிகான வபாக்குேரத்து தற்வபாது 

நறடமுறையில் உள்ள சாறலயில் 

மூலமாகவே நறடபபறும். வபாக்குேரத்து 

ஆய்வு பற்ைிய ேிேரங்கள் அத்தியாயம் 4ல் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 
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திட்ட பகுதி மற்றும் அறதச்சுற்ைி 300 
மீட்டர் சுற்ைளேில் உள்ள மரங்களின் 

ேிேரங்கள் அதாேது எந்த ேறக 
சார்ந்தது எத்தறன எண்ணிக்றக அந்த 
மரத்தின் ேிட்டம் முதலிய தகேல்கள் 

அடங்கிய ஒரு மரங்கள் பற்ைிய 

கணக்பகடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும் 

மற்றும் குோரி பசயல்பாட்டின் வபாது 

அேற்றை பாதுகாக்க 
பசயல்படுத்தப்பட உள்ள திட்டங்கள் 

குைித்து ேிேரிக்க வேண்டும். 

திட்டப் பகுதியில் சிைிய அளேிலான புதர்கள் 

மட்டுவம காணப்படுகின்ைன. 300 மீட்டர் 
சுற்ைளேில் பதன்றன மரங்கள் இருக்கின்ைன. 

குோரி பசயல்பாட்டின் வபாது குோரியில் 

இருந்து பாரம் ஏற்ைிச்பசல்லும் வபாதும் 

பாறதயில் மீதும் தண்ணரீ் பதளிக்கப்படும் 

எனவே பூச்சிகளினால் இந்த மரங்கள் 

பாதிப்பறடய ோய்ப்பு இல்றல வமலும் 

சுரங்கத்தின் எல்றலப் பகுதியில் பசுறம 

ேறளயம் பசுறம ேறளயம் ஏற்படுத்தி 
பாதுகாத்திடவும் ஐந்தாண்டுகளுக்கு மரம் 

நடுதல் திட்டமும் பசயல்படுத்தப்படும் இதன் 

ேிேரம் அத்தியாயம் 4ல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 
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இந்த திட்டத்திற்கு பபாருத்தமான 

ேிரிோன சுரங்கம் நிறைவு திட்டம் 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு 

அைிக்றக சுற்றுச்சூழல் வமலாண்றம 

அைிக்றகயிலும் இடம் பபை 

வேண்டும் 

நிறறபவற்றப்பட்டது. 

சுரங்கத் திட்டம்  ற்றும் சுரங்க மூடல் 

திட்டத்திற்கு புதுக்பகோட்றட  ோவட்ட சுரங்கம் 

 ற்றும் புவியியல் துறற உதவி இயக்குநர் 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளோர். 
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பபாதுமக்கள் கருத்து வகட்பு 
கூட்டத்தின் வபாது பதரிேிக்கப்படும் 

கருத்துக்கள் மற்றும் திட்ட 

உத்வதசகரால் பகாடுக்கப்படும் 

உறுதிபமாழிகள் மற்றும் அதற்கு 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதி குைித்தான 

நிறறபவற்றப்பட்டது.  

இறுதி சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு 

அறிக்றகயில் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 



 

ேிேரங்களுடன் கூடிய பசயல் திட்டம் 

இறுதி சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு 

அைிக்றகயில் பதரிேிக்கப்பட 

வேண்டும். 

27 

இந்த திட்டத்திற்கான பபாது மக்கள் 

கருத்து வகட்பு கூட்ட ேிளம்பரம் ஒரு 

வதசிய நாளிதழிலும் தமிழ் 

நாளிதழிலும் பேளியிடப்பட 

வேண்டும். 

பபாது மக்கள்கருத்து வகட்பு கூட்ட ேிளம்பரம் 

ஒரு வதசிய நாளிதழிலும் ஒரு தமிழ் 

நாளிதழிலும் பேளியிடப்படும் 

 

28 

பபாது மக்கள் கருத்து வகட்புக் 
கூட்டத்திற்கு ேரும் பபாது மக்களின் 

பார்றேக்காக சுற்றுச்சூழல் தாக்க 
மதிப்படீ்டு அைிக்றக, திட்ட சுருக்க 
அைிக்றக மற்றும் இறணப்புகள் 

அறனத்தும் தமிழில் பமாழிபபயர்த்து 

றேக்கப்பட வேண்டும். 

நிறறபவற்றப்பட்டது  

29 

அப்பகுதியில் உள்ள ேிலங்குகள் 

தாேரங்கள் குைித்து ஆய்வு 

வமற்பகாள்ளும் பபாழுது உள்ளூர் 
மாணேர்கள் அந்த அப்பகுதியில் 

உள்ள ேிலங்குகள் தாேரங்கள் 

முதலியேற்றை பாதுகாக்க 
வேண்டியதன் அேசியத்றத உணரும் 

பபாருட்டு அேர்கறளயும் ஆய்ேில் 

வசர்த்து பகாள்ள வேண்டும். 

நிறறபவற்றப்பட்டது 

 

30 

பசுறம ேறளயத்றத ஏற்படுத்தி 
பராமரிப்பது அழகியல் வதாற்ைத்றத 
தேிர துகள்கறள ஈர்ப்பதற்கும் 

கார்பறன நுகர்ேதற்கும் ஒலிமாறச 
கட்டுப்படுத்தவும் பயன்படுகிைது. 

மாேட்ட ேன அலுேலறரயும் கல்ேி 
நிறுேனங்கறளயும் வேளாண்றம 

பல்கறலக் கழகத்றதயும் கலந்து 

ஆவலாசித்து சிைிய நடுத்தர மற்றும் 

பபரிய மரங்கறளயும் உள்ளடக்கிய 

பசுறம ேறளயத்றத ஏற்படுத்த 
வேண்டும் வமலும் மிகவும் 

அடர்த்தியான பசுறம ேறளயத்றத 

இடத்றதச் சுற்றி 450  ரங்கள் நடப்படும். 

நடப்பட பவண்டிய  ரங்களின் பட்டியல் கீபை 

மகோடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

 

பவம்பு, புங்கம், பூவரசு, நோவல்,  ந்தோறர, அரச 

 ரம்,  கிைம், வில்வம், வோறக,  ருத  ரம், 

தந்திரி, பூவரசு, குவோக்கர் பட்டன், 

பதத்தங்மகோட்றட  ரம்,  ஞ்சடி, உசில், அத்தி, 

பறை, ஈச்றச, இலுப்றப, வன்ைி  ரம். 



 

ஏற்படுத்தும் ேறகயில் பபரிய 

இறலகறளக் பகாண்ட பல்வேறு 

ேறகயான மரங்கள் நடப்படல் 

வேண்டும். 

 

31 

ஒரு ேருடம் ேயதானேளர்ந்த 
மரங்கறள திட்டப்பகுதிக்கு 

தகுந்தோறு ேனத்துறையினர் 
வதாட்டக்கறலத்துறையினர் 
தாேரேியலாளர் ஆகிவயாரின் 

ஆவலாசறன பபற்று நட்டு பராமரிக்க 
வேண்டும் வமலும் பசுற  

ேறளயத்றத ஜிபிஎஸ் கருேி 
பகாண்டு சர்வே பசய்து அதன் 

ஒருங்கிறணப்பு புள்ளிகள் பதிவு 

பசய்யப்பட வேண்டு.ம் 

இறணப்பு VI இல் சுரங்கத் தகடுகளுடன் பசுற  

வறளய திட்டம் இறணக்கப்பட்டுள்ளது 

. 

 

32 

திட்ட பதாடர்புறடய வபரிடர் 
வமலாண்றம திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு 

அைிக்றக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

வமலாண்றம திட்ட அைிக்றக 
தயாரிக்கப்பட்டு இறணக்கப்பட 

வேண்டும் 

பபரிடர் ப லோண்ற  திட்டம் தயோரிக்கப்பட்டு 

இறுதி சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு அைிக்றக / 

சுற்றுச்சூைல் ப லோண்ற  திட்ட அறிக்றகயில் 

பசர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

33 

சுரங்க ஆயுள்காலம் முழுறமக்குமான 

ஆபத்து கண்டைிதல் மற்றும் 

வமலாண்றம திட்டம் சுற்றுச்சூழல் 

ேகுக்கப்பட்டு சுற்றுச்சூழல் தாக்க 
மதிப்படீ்டு அைிக்றகயில் 

இறணக்கப்பட வேண்டும். 

இடர்  திப்படீு  ற்றும் ப லோண்ற த் திட்டம் 

தயோரிக்கப்பட்டு இறுதி சுற்றுச்சூழல் தாக்க 

மதிப்படீ்டு அைிக்றக / சுற்றுச்சூைல் 

ப லோண்ற  திட்ட அறிக்றகயில் 

பசர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

34 

பதாழில் சார்ந்த ஆவராக்கிய 

பாதிப்புகள் ேிரிோக ஆய்ந்து அறத 
குறைப்பதற்கான அல்லது 

தேிர்ப்பதற்கான பசயல் திட்டம் 

ேிரிோக பகாடுக்கப்பட வேண்டும். 

சுரங்கத்திட்ட பசயல்பாட்டிற்கு 

முன்னும் பசயல்பாட்டின் வபாதும் 

பசயல்படுத்தப்பட உள்ள மருத்துே 

பரிவசாதறன முகாம்கள் குைித்த 

இத்திட்டத்தின் மதோைில்சோர் ஆபரோக்கிய 

போதிப்புகள் சுற்றுச்சூைல் ப லோண்ற த் 

திட்டத்தில் தயோரிக்கப்பட்டு 

இறணக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

ேிேரங்கள் அதில் இடம் பபை 

வேண்டும். இத்திட்டம் சார்ந்த 
பதாழில் சார்ந்த ஆவராக்கிய 

பாதிப்புகள் ஏவதனும் இருக்கிைதா என 

கண்டைியப்பட்டு அதற்குரியத தணிப்பு 
நடேடிக்றககள் பரிந்துறரக்கப்பட 

வேண்டும். 

35 

இந்த திட்டத்தினால் பபாது 

சுகாதாரத்தின் மீதான தாக்கம் மற்றும் 

அதன் தடுப்பு நடேடிக்றககள் 

ேிரிோக ேிோதிக்கப்பட வேண்டும் 

அதற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதி 
குைித்த ேிேரங்களும் பதரிேிக்கப்பட 

வேண்டும். 

இத்திட்டத்தின் மதோைில்சோர் சுகோதோர 

போதிப்புகறள குறறக்க தகுந்த நடவடிக்றக 

குைித்து மகோடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

36 

திட்டத்தின் சமூக பபாருளாதார 
முக்கியத்துேம் மற்றும் உள்ளூர் 
மக்களின் மீது அதன் பசல்ோக்கு 

அதனால் உள்ளூர் மக்களுக்கு 

கிறடக்கக்கூடிய நன்றமகள் 

முதலியன குைிப்பிடப்பட வேண்டும் 

முடிந்தேறர காலேறரயுடன் கூடிய 

பகுதி பசயல்பாட்டுடன் கூடிய 

அைிக்றக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். 

சமூக-மபோருளோதோர ஆய்வு அத்தியோயம் 3 இல் 

மகோடுக்கப்பட்டுள்ளது.. 

37 

இத்திட்டத்தின் மீது நிலுறேயில் 

உள்ள ேழக்குகள் குைித்த ேிேரங்கள் 

மற்றும் ேழக்குகள் இருப்பின் 

நீதிமன்ைத்தால் பிைப்பிக்கப்பட்ட 

உத்தரவுகள் குைித்த ேிேரங்கள். 

பபாருந்தாது 

இத்திட்டத்தின் மீது நீதிமன்ைத்தில் ேழக்குகள் 

எதுவும் இல்றல. 

 

38 

இத்திட்டம் பசயல்படுத்தப்பட்டால் 

கிறடக்கும் சுற்றுச்சூழல் வமம்பாடு, 

சமூக பபாருளாதார முன்வனற்ைம், 

வேறல ோய்ப்பு முதலிய பயன்கள் 

குைித்த ேிபரங்கள் குைிப்பிடப்பட 

வேண்டும் 

திட்டத்தின் நன்ற கள் சுற்றுச்சூழல் தாக்க 

மதிப்படீ்டு அறிக்றக அத்தியோயம் 8 இல் 

மகோடுக்கப்பட்டுள்ளது 

39 

ஏற்கனவே திட்ட பகுதியில் சுரங்கப் 
பணிகள் பசய்யப்பட்டு அதன் பின் 

தற்வபாது சுற்றுச்சூழல் அனுமதிக்கு 

இது ஒரு புதிய குவோரி. 



 

ேிண்ணப்பிக்கும் பட்சத்தில் இதற்கு 

முந்றதய சுற்றுச்சூழல் அனுமதியில் 

குைிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தறனகள் 

நிறைவேற்ைப்பட்டதற்கான ேிேரங்கள் 

மத்திய சுற்றுச்சூழல் அறமச்சகத்திற்கு 

அல்லது தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப் 
ோரியத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட 

வேண்டும். 

40 

உண்றமயான தகேறல மறைத்தல், 

தேைான தகேல்கறள பகாடுத்தல், 

புறனயப்பட்ட தகேல்கறள 

பகாடுத்தல் மற்றும் நிபந்தறனகறள 

பூர்த்தி பசய்யாமல் இருத்தல் 

வபான்ைறே கண்டைியப்பட்டால் 

குைிப்பு ேிதிமுறைகள் திரும்பப் 
பபைப்படும் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

பாதுகாப்பு சட்டம் 1986 படி 

குற்ைேியல் நடேடிக்றககள் 

எடுக்கப்படும்.  

ஒத்துக்பகாள்ளப்படுகிைது 
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