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jpl;l RUf;fk; 

1. தி�ட� ப	
னண	: 

��ேகா�ைட மாவ�ட�, இ���� தா��கா, ெப�மாநா  கிராம"தி#, ெமா"த பர�பள% 1.48.0 

ெஹ�ேட�, ப�டா நில"தி# (
ெமாழிய�ப�ட தி�ட� ஆ,�. தி�ட"தி
 வைக B1, சாதாரண 

க# ம./� சரைள ம0 ,வா1 ஆ,�. இ�ப,தியான� கிழ�,� ப�க� சா23த சமதள"தி# எ3த 

வைகயான தாவர5கைள6� தா5காத சாதாரண க.களா# 7ட�ப�8��,�. 

 

,வா1 ெசய#பா  5.0 ம9�ட� ெப:; அகல"�ட
 5.0 ம9�ட� ெச5,"� ெப:=ட
 திற3த கா?� 

இய3திரமயமா�க�ப�ட =ர5க"�ட
 ேம.ெகா@ள உ"ேதசி�க�ப� @ள�. ,வா1 

ெசய#பா�8# அ(�கி ம./� ஜா�ஹா�ம� ம./� ெம
ைமயான ெவ8�, =ைம ஏ./த# 

ம./� ேபா�,வர"� ஆகியவ.றி
 உதவ	6ட
  �ைளய	 த# அட5,�.. 

 

,வா1 ெசய#பா  38ம9 (2.0ம9 வ	 +36ம9 சாதாரண க#) ஆழ� வைர (
ெமாழிய�ப�ட�. 

ெமா"த வ	ய	ய# இ�� =மா� 5,43,780m3 சாதாரண க#, 18,602 m3 சரைள ம0 ம0 

ம./� 9,301 m3 வானDைல பாைறக@. சாதாரண க#லி
 =ர5க இ�� 1,71,015 ம9 3, 

சரைள ம0 ம0 13,272 ம9 3 ம./� வானDைல பாைற 6,094 ம9 3 ஆ,�. 5 ஆ0 கE�, 

சாதாரண க# ஆ0 ேதா/� உ.ப"தி/ம9�க�F8ய வள5க@ 1,71,015 ம9 3, சரைள ம0 

ம0 13,272 ம9 3 ம./� வானDைல பாைற 6,094 ம9 3 ஆ,�. 

 

உதவ	 இய�,ந�, வ	ய	ய# ம./� =ர5க" �ைற, ��ேகா�ைட Rc எ0: 676/2021 (G&M, 

ேததி 23.03.2022-
 7ல� =ர5க" தி�ட"தி., ஒ�த# அளD"�@ள�. தி�ட� ப,தி மைல� 

ப,தி பா�கா� ஆைணய� ப,திய	# வரா�. 15 கிம9 =.றளவ	# வனவ	ல5, பா�கா� 

ச�ட� 1972
 ப8 மாநில5கE�, இைடேயயான எ#ைல, கடேலார ஒH5,(ைற 

ம0டல�, ேம., ெதாட�;சி மைலக@, அறிவ	�க�ப�ட பறைவக@ சரணாலய5க@, 

வனவ	ல5, சரணாலய5க@ எ�%� இ#ைல. 

2.தி�ட"தி
 வ	வர5க@ ம./� அள% வ	ள�க� 

��ேகா�ைட மாவ�ட�, இ���� தா��காவ	# உ@ள ெப�மாநா  கிராம"தி# 1.48.0 

ெஹ�ேட� நில�பர�ப	# ப�டா நில"தி# (
ெமாழிய�ப�ட தி�ட� ஆ,� உ"ேதசி"�@ள 

,வா1: சாதாரண க# ம./� சரைள ம0 ,வா1 
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மாவ�ட�: ��ேகா�ைட 

தா�கா: இ���� 

கிராம�: ெப�மாநா  

 S. F. எ0க@: 196/1 

பர�பள% : 1.48.0 ெஹ�ேட� 

 

அ�டவைண 1: தி�ட"தி
 =��கமான வ	ள�க� 

 

t.vz; 
வ	வர5க@ 

வ	வர5க@ 

1 அ�சேரைக 
 

10° 22' 51.6009" N  to 10° 22' 48.1562" N 

2 தJ��கேரைக 78° 44' 3.9156" E  to 78° 43' 59.7973" E 

3 
சராச1 கட# ம�ட"தி., 

ேம# தள� உயர� 

 

சராச1 கட# ம�ட"தி., ேம# 100 m தள� உயர�  

4 நில�பர�  

 

ெவ./ நில�பர� 

5 தள"தி
 நில பய
பா   ெசா3த ப�டா நில� 

6 ,"தைக ப,திய	
 பர�பள% 

 
1.48.0 Ha 

7 

அ�கி# உ@ள ெந :சாைல 

 
NH-336 தி�;சிரா�ப@ளDய	லி�3� ��ேகா�ைட

ப,தி�, கிழ�ேக =மா� 5.77 கிம9 ெதாைலவ	# உ@ள�. 

SH-71 மண�பாைறய	லி�3� ��ேகா�ைட ப,திய	


வடகிழ�கி# =மா� 4.89 கிம9 ெதாைலவ	# உ@ள�. 

8 அ�கி�@ள ரய	# நிைலய�  

 
 ��ேகா�ைட ரய	# நிைலய� – 7.44 km, கிழ�, 

9 
அ�கி�@ள வ	மான 

நிைலய�  
  தி�;சிரா�ப@ளD வ	மான நிைலய� – 41.96 km - 

வட�, 

10 

அ�கி# உ@ள நகர� / நகர�  நகர� - இ���� - 18.63 கிம9 – வடேம.,  

நகர� - இ���� – 7.19 கிம9 –கிழ�, 

மாவ�ட� - ��ேகா�ைட – 7.19 கிம9 - கிழ�, 

11 ஆ/க@ / கா#வா2  ெவ@ளா� ஆ/– 2.40 kms, ெத
கிழ�, 
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12 ஏ1  
 ேச3தம5கல� ெச� ேட� - 2.11 கிம9 - ெத
கிழ�, 

 ெவ@ளா/ ஆ/ - 2.40 கிம9, ெத
கிழ�, 

 கவ	நா  க0மா2 – 4 கிம9 – கிழ�, 

 ேமல"ேத("��ப�8 ,ள� - 5.70 கிம9 - 

ெத
கிழ�, 

 ெகா�8 க0மா2 - 5.61 கிம9 - ெத
கிழ�, 

 ேத�க"K� ,ள� - 8.23 கிம9 - ெத
கிழ�, 

 அ1L� ஏ1 - 4.96 கிம9 - வட�, 

 ெப�:=ைன ஏ1 - 5.21 கிம9 - வடகிழ�, 

 ெபா
ன�ப
 ஓரண	 - 6.90 கி.ம9., கிழ�, 

 அ�க;சியா� ,ள� - 8.48 கி.ம9., கிழ�, 

 அட�ப
 ,ள� - 8.80 கி.ம9., வடகிழ�, 

 கீர5,8 க0மா2 - 6.30 கி.ம9., ேம., 

 பைழய கீர5,8 க0மா2 - 6.48 கி.ம9., 

ெத
ேம., 

 ஈர�க0மா2 - 9.9 கி.ம9., ெத
ேம., 

 ேஹா#�?ெவா�" ஆைனக� - 12.46 கிம9, 

ெத
ேம., 

13 மைலக@ / ப@ள"தா�,க@ 15  fpkP Rw;wstpy; kiyfs; kw;Wk; gs;sj;jhf;Ffs; 
vJTk; ,y;iy 

14 ெதா#ெபா�@ இட5க@ 15  fpkP Rw;wstpy; njhy; nghUs; ,lq;fs; vJTk; 
,y;iy 

15 ேதசிய �5கா�க@ / 

வனவ	ல5, சரணாலய5க@ 

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

16 

ஒ��க�ப�ட / 

பா�கா�க�ப�ட 

கா க@ 

 #வய# மிக%� அட�"தியான த� - 1.67 

கிம9 - ேம., 

 ஓரள% அட�3த த� - 7.30 கிம9 - 

ெத
ேம., 

 ெவ@ளா� ஆ�.எஃ� - 4.57 கிம9 - 

ெத
கிழ�,ϖ 
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 ம#ல5,8 கா��கா  - 4.10 கிம9 - 

ெத
கிழ�, 

 ,8மியாமைல கா��கா  - 5.97 கிம9 - 

வடேம., 

 சி
ன வள�கா  கா��கா  - 8 கிம9 - 

வடகிழ�, 

 ெபர��� கா��கா  - 8.33 கிம9, வடேம., 

 ��ேகா�ைட கா��கா  - 11.15 கிம9, 

கிழ�, 

 ஊ�லா# மைல கா��கா  - 11.48 கிம9, 

வட�, 

17 
நில அதி�%  

(
ெமாழிய�ப�ட ,"தைக ப,தி நில அதி�%

ம0டல�-II (,ைற3த ஆப"� ப,தி) கீR வ�கிற� 

18 பா�கா� நி/வ#க@  
15 கிம9 =.றளவ	# பா�கா� நி/வ#க@ இ#ைல 

 

3. தி�ட"தி.கான ேதைவ 

 (
ெமாழிய�ப�ட =ர5க நடவ8�ைகக@ அைன"� க� மான ம./� 

உ@க�டைம� தி�ட5களD
 (�ெக��பாக உ@ளன, ஏெனனD# 

க� மான"தி.கான 7ல�ெபா�@ அ"தைகய =ர5க"திலி�3� ம� ேம 

கிைட�கிற�. எ �க�ப � க.க@ ம./� சரைள ம0க@ ��ேகா�ைட 

மாவ�ட"தி
 ?ேடா
 கிரஷ��, ெகா0  ெச#ல�ப � 

 7ல சாதாரண க# ம./� க#லி
 ெநா/�க�ப�ட ெபா��கE�, உ0ைமயான 

நிைல, க� மான தி�ட5க@ ம./� க�8ட க� மான தி�ட5களD# அதிக ேதைவ 

உ@ள�. 

 அ�கி# உ@ள க�8ட ஒ�ப3ததார�க@, சாைல ஒ�ப3ததார�க@ ம./� அ�கி�@ள 

கிராம ம�கE�, கிரஷ� [y;ypfs; உ.ப"தி ெச2வத.காக சாதாரண க# 

ெவ�ட�ப கிற�. 
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 ேதா08ெய �க�ப�ட (H இ��கைள6� ,வா1 எ "த ப	ற,, அ�கி�@ள 

கிண/கE�, ெசய.ைகயாக Uசா�V ெச2ய அ�ப,தி நJ� ேத�கமாக 

பய
ப "த�ப �. 

 நில"தி., எ3த ேசத(� ஏ.படா�, ம/சீரைம� அ#ல� ப	
 நிர�த# 

ேதைவய	#ைல. 

 

 

 

பட�1: தி�ட" தள"தி
 இ��ப	ட வைரபட� 
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பட�2: தி�ட தள"தி
 F,@ பட� 

4. சா�ேனாைக� 

சா�ேனாைக� ம./� கிராைன8� ெந2?க@ சாதாரண க.களாக பரவலாக 

ெவ�ட�ப கி
றன, அைவ க�8ட� க� வத.,�, சாைலக@ அைம�பத.,� ம./� 

மதி� F�ட�ப�ட தயா1�களான ஹாேலா ப	ளா�,க@, K0 க.க@, எ�-சா0� 

ேபா
றவ.ைற தயா1�பத.,� பய
ப "த�ப கிற�. ந "தர (த# சாதாரண க.க@, 

இய.ற�ப�ட ,வா��?, ஃெப#�?பா� ம./� ஆ�"ேதாப	ரா�W
. சில இட5களD#, 

சா�ேனாைக�8# உ�மா.ற� ெச2ய�ப�ட �ன Jசி� ேப085 (மா./ இ�0ட ம./� க�� 

நிற�) கவனD�க�ப கிற�. ேம# ப,திய	#, இ� பளபள�பான ேதா.ற"ைத அளD�கிற�, 

ஆனா# அத
 கீேழ 1-5 ம9 ஆழ� சா�ப# நிற"தி
 வழ�கமான சா�ேனாைக� ஆ,�. 

இ�ப,தி (�கியமாக ஆ��கிய
 கி1?டலி
 ெம�டாமா�ப	� வளாக"தா# ஆன�. 

,"தைக�, எ �க�ப�ட ப,திய	# கவனD�க�ப�ட பாைற வைக சா�ேனாைக� ஆ,�, இதி# 

ெப��பா�� ,வா��? ம./� ஃெப#�?பா� சில ஃெபேராம�ேனசிய கனDம5க@ உ@ளன. 

சா�ேனாைக� எ
ப� தJபக.ப �னJ?ஸி
 ஒ� ப,தியா,�, இ� உய�தர உ�மா.ற� 

பாைறயா,�. உ�வா�க"தி
 ெபா�வான ேபா�, E-W dip S600 ஆ,�. 
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5. வ	ய	ய# வள5க@ 

,/�,ெவ�  (ைறய	
 அ8�பைடய	# வ	ய	ய# இ���க@ கண�கிட�ப� @ளன 

அ�டவைண 2. வ	ய	ய# வள5க@ 

 

வ	ய	ய# இ���க@ 

ப	1% 
ெப:; 

 

நJள 

� 

(m) 

அக

ல� 

(m) 

ஆழ

� 

(m) 

ப�ம 

அள% 

in m3 

வ	ய	ய# 

இ���க@ 

in m3 @ 100% 

கால நிைல 

பாைற m3 
சரைள ம0  

m3 

XY-AB 

I 36 71 2    5112 

II 36 71 1   2556  

III 60 103 5 30900 30900   

IV 60 103 5 30900 30900   

V 60 103 5 30900 30900   

VI 64 103 5 32960 32960   

VII 64 103 5 32960 32960   

VIII 64 103 5 32960 32960   

IX 80 103 5 41200 41200   

X 80 103 5 41200 41200   

ெமா"த� 273980 273980 2556 5112 

XY-CD 

I 71 95 2    13490 

II 71 95 1   6745  

III 71 95 5 33725 33725   

IV 71 95 5 33725 33725   

V 71 95 5 33725 33725   

VI 71 95 5 33725 33725   

VII 71 95 5 33725 33725   

VIII 71 95 5 33725 33725   

IX 71 95 5 33725 33725   

X 71 95 5 33725 33725   

ெமா"த� 269800 269800 6745 13490 

ஆக ெமா"த� 543780 543780 9301 18602 
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அ�டவைண 3. ஆ0  வா1யான உ.ப"தி" தி�ட� 

 

 

6. =ர5க� 

திற3தெவளD =ர5க� 

600 சா2% ெகா0ட 5.0 ம9�ட� ெப:; அகல"�ட
 5.0 ம9�ட� ெச5,"� ெப:; ெகா0ட 

வழ�கமான திற3த வா�� இய3திரமயமா�க�ப�ட =ர5க"�ட
 ,வா1 ெசய#பா  

ஆ0  வா1யான வள�;சி ம./� உ.ப"தி இ��  

ஆ0  

ப	1% 
ெப:; 

 

நJள 

� 

(m) 

அக
ல
� 

(m) 

ஆழ
� 

(m) 

ப�ம 

அள% 

in m3 

வ	ய	ய
# 

இ���க
@ 

in m3 @ 

100% 

கால 

நிைல 

பாைற m3 

சரைள 
ம0  m3 

I-  ஆ0  

XY-AB 

I 36 51 2       3672 

II 36 47 1     1692   

III 60 77 5 23100 23100     

XY-CD 

I 64 75 2       9600 

II 62 71 1     4402   

III 61 69 5 21045 21045     

ெமா"த� 44145 44145 6094 13272 

II-  ஆ0  

XY-AB 
                

IV 60 67 5 20100 20100     

XY-CD 
IV 56 59 5 16520 16520     

ெமா"த� 36620 36620     

III-  
ஆ0  

XY-AB 
                

V 60 57 5 17100 17100     

XY-CD 
V 51 49 5 12495 12495     

ெமா"த� 29595 29595     

IV- ஆ0   

XY-AB 
                

VI 64 47 5 15040 15040     

XY-CD 
VI 46 39 5 8970 8970     

ெமா"த� 24010 24010     

V-  ஆ0  

XY-AB 

VII 64 37 5 11840 11840     

VIII 64 27 5 8640 8640     

IX 80 17 5 6800 6800     

XY-CD 
VII 41 29 5 5945 5945     

VIII 36 19 5 3420 3420     

  ெமா"த� 36645 36645     

ஆக ெமா"த� 171015 171015 6094 13272 
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ேம.ெகா@ள உ"ேதசி�க�ப� @ள�. ,வா1 ெசய#பா�8# ஜா�ஹா�ம�  ="தி �ைளய	 த#, 

ெவ8"த#, =ைம ஏ./த# ம./� ேபா�,வர"� ஆகியைவ அட5,�. 

 ெசய#(ைற வ	ள�க� 

 வ	ய	ய# ஆ2வ	
 அ8�பைடய	# இ���க@ ம./� வள5க@ வ3தைடகி
றன 

 அகR% இய3திர5க@ 7ல� சரைள ம0 அக./த# ம./� ேநர8யாக 8�ப�களD# 

ஏ./த#. 

 ேதா0 த# ம./� ெவ8"த# 7ல� அகR% 7ல� சாதாரண க#ைல அக./த#. 

 25.5 மிம9 டயா ெகா0ட ஜா�ஹாம�ட
 ஆழம.ற �ைளய	 த#. 

 வ,� 3 ெவ8ெபா��கEட
 ,ைற3தப�ச ெவ8�. 

 8�ப�களD# அகR% 7ல� சாதாரண க#ைல ஏ./த#. 

 

7. த0ணJ� ேதைவ 

=ர5க" தி�ட"தி.கான ெமா"த நJ� ேதைவ 2.0 KLD ஆ,�. வ J� " த0ணJ� அ�கி�@ள 

ேபைரL� கிராம"திலி�3�� ம.ற நJ� அ�கி�@ள சாைல ேட5க� ச�ைளய	லி�3�� 

ெபற�ப �. 

அ�டவைண 4. நJ� இ�� 

ேநா�க� 
அள% ஆதார5க@ 

,8நJ� 1.0 KLD இ�ப,திய	# இ�3� =மா� 1.0 கிம9 கிழ�கி# உ@ள 

ேபைரL� கிராம"திலி�3� ேப�ேகV ெச2ய�ப�ட 

,8நJ� வ	.பைனயாள�fsplkpUe;J ெபற�ப � 

gRik tisak; 
 

0.5 KLD சாைல ேட5க�க@ 7ல� ச�ைள நடவ8�ைகக@ 
Nkw;nfhs;sg;gLk;  

Kசி அட�,(ைற 0.5 KLD சாைல ேட5க�க@ 7ல� ச�ைள நடவ8�ைகக@ 
Nkw;nfhs;sg;gLk;  

ெமா"த� 2.0 KLD 
 

 

8. மனDதவள� 

தி�ட"தி., ெமா"த மனDத ச�தி ேதைவ ேதாராயமாக 18 நப�க@. ெதாழிலாள�க@ அ�கி# 

உ@ள கிராம5களD# இ�3� வ�வா�க@. 
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அ�டவைண 5. மனDத ச�தி 
 

1. திறைமயானவ� ஆபேர�ட� 

 

2 No. 

  nkf;fhdpf; 1 No. 

  ப	ளா?ட�/ேம� 
1 No. 

2. gFjp jpwikahhsh; biuth; 2 Nos 

3. திறைமய.றவ� k];J}h; / Nygh;]; 7 Nos 

  ="த� ெச2பவ�க@ 
2Nos 

  mYtyf 
cjtpahsh; 

1No 

4. ேமலா0ைம ம./� ேம.பா�ைவ ஊழிய�க@ 
2No. 

 ெமா"த� 18Nos. 

 

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

           9. திட�கழி% ேமலா0ைம 

அ�டவைண 6 திட�கழி% ேமலா0ைம 

 வ. எ0 

 

வைக 

 

அள% அக./� (ைற  

 

 

 

 

 

 

1 க1ம 3.24 kg/day உ@ளா�சி ெதா�8 (உண% கழி%க@ உ�பட) 

2 க1மம.ற 

 

4.86 kg/day TNPCB அ5கீக1�க�ப�ட ம/=ழ.சியாள�க@ 

 

                             Asper CPCB வழிகா� த#க@: MSWpercapita/day=0.45 kg/day 
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அ�டவைண 7 - 500ம9 =.றள%�,@ உ@ள =ர5க� 

1. த.ேபா�@ள ம.ற ,வா1க@: 

 

t.vz;. ,"தைகதார� / அ[மதி 
ைவ"தி��பவ1
 ெபய� 

கிராம� & 

தா��கா 
r.vz; அள% 

,"தைக 

கால� 

………………….. vJTk; ,y;iy ……………………. 

  

2) (
ெமாழிய�ப�ட ப,தி 
 

t. 
vz;. ,"தைகதார� ெபய� கிராம� & தா��கா r.vz;r.vz;r.vz;r.vz; அள% 

1. 

தி�. வ J. ேசகர
 

S/o. வ Jர�ப
, 

எ0. 137, கீழவ Jதி, 

தி�வ���, ��ேகா�ைட 

ெப�மாநா  

இ���� 

 

196/1 1.48.0 

2 

தி�.ப	.காஜாைமதJ
 

S/o. ப,�தJ
, 

215, க#லா� ெத�, 

தி�வ���, ��ேகா�ைட 

ெப�மாநா  

இ���� 

 

191/5 and 191/6 2.56.5 

 

3) ,"தைக காலாவதியான� 

t.vz;. ,"தைகதார� / அ[மதி 

ைவ"தி��பவ1
 ெபய� 

கிராம� & 

தா��கா 
r.vz; அள% 

,"தைக 

கால� 

1. 

தி�.ப	.காஜாைமதJ
,  

S/o. பஹு�தJ
, 

215, க@ள� ெத�, 

தி�வ���, ��ேகா�ைட 

ெப�மாநா  

இ���� 

 

191/5, 6 2.56.5 

20.12.2016 

to 

19.12.2021 

2 தி�.வ	.ேசகர
,  

S/o. வ Jர�ப
, 

ெப�மாநா  

இ���� 

 

194/2 2.12.0 

21.12.2016 

to 

20.12.2021 
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பைழய எ0. 31, திய எ0. 

137, கீRவ Jதி, தி�வ���, 

��ேகா�ைட 

த.ேபா�@ள / ,"தைக காலாவதியான / (
ெமாழிய�ப�ட ,வா1களD
 ெமா"த அள% 6.16.5 ெஹ�ேட� 

10. நில" ேதைவ 

இ"தி�ட"தி
 ெமா"த பர�பள% 1.48.0 ெஹ�ேட�, ��ேகா�ைட மாவ�ட�, இ���� 

தா��காவ	# உ@ள ெப�மாநா  கிராம"தி# ப�டா நில�. 

அ�டவைண 8 நில பய
பா�  (றி% 

t.vz; நில பய
பா�  

த.ேபாைதய 
ப,தி 
(Ha)  

,வா1 கால"தி# 
பய
பா�8# உ@ள ப,தி 

(Ha) 
01. ,வா1�, உ�ப�ட ப,தி 

 

0.31.0 1.13.0 

02. உ@க�டைம� 

 

Nil 0.01.0 

03. சாைலக@ 

 

0.01.0 0.01.0 

04. gRik tisa�  Nil 0.33.0 

05. பய
ப "த�படாத ப,தி 
 

1.16.0 Nil 

 ெமா"த� 1.48.0Ha 1.48.0Ha 

 

11. மனDத ,8ேய.ற� 

300 ம9�ட� =.றளவ	# ,8ய	��க@ இ#ைல. ,வா1ய	லி�3� 5 கி.ம9 =.றளவ	# இ3த� 

ப,திய	# உ@ள கிராம5க@ 

அ�டவைண 9 வாRவ	ட� 

 

t.vz; திைச 
கிராம� 

 
Kர�  (கிம9) ம�க@ெதாைக 

1 வட�, மாராயப�8 
2.6 Kms 1757 

2 கிழ�, ேபைரL� 
1.0Kms 805 

3 ெத., ம#ல5,8 
1.34 Kms 324 

4 ேம., #வய# 
2.0 Kms 2216 
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12. ச�தி ேதைவ 

சாதாரண க# ம./� ஜ#லி ,வா1 தி�ட"தி., ெப1ய த0ணJ� ம./� மி
சார� 

ேதைவய	#ைல. அகR%�, ஒ� மண	 ேநர"தி., 16 லி�ட� bச# ம./� சாதாரண க#ைல 

ஏ./வத., ஒ� மண	 ேநர"தி., 10 லி�ட� bச# =ர5க ம./� சரைள ம0-�, 

ஏ./வத., அகR%�, ஒ� மண	 ேநர"தி., 10 லி�ட� bச#. 

 

13. அ8�பைட ஆ2வ	
 ேநா�க� 

இ3த அ"தியாய� ப	
வ�� அள%��களD# த.ேபா�@ள =./;dழ# dRநிைல ப.றிய 

தகவ#கைள� ெகா0 @ள�. 

1. e0 வானDைலய	ய# 

2. நJ� dழ# 

3. கா./ dழ# 

4. இைர;ச# dழ# 

5. ம0/ நில; dழ# 

6. உய	1ய# dழ# 

7. ச7க-ெபா�ளாதார dழ# 

 

13.1 e0 வானDைல ஆ2% 

வளDம0டல"தி# ெவளDேய.ற�ப�ட மா=களD
 பரவைல� பாதி�,� (�கிய பா"திர"ைத 

வானDைல ஆ2% ெச2கிற�. வானDைல காரண	க@ கால�ேபா�கி# பரவலான ஏ.ற 

இற�க5கைள� கா� வதா#, நJ0ட கால ந�பகமான தர%களDலி�3� ம� ேம அ�"த(@ள 

வ	ள�க� ெபற (86�. 

I. சராச1 ,ைற3தப�ச ெவ�பநிைல : 18 8கிாி  ெச#சிய? (த# 23 8கிாி  ெச#சிய? வைர 

II. சராச1 அதிகப�ச ெவ�பநிைல. : 30 8கிாி  ெச#சிய? (த# 40 8கிாி  ெச#சிய? வைர 

III. ப,திய	
 சராச1 ஆ0  மைழ:821 மிம9 
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13.2 கா./ dழ# 

=ர5க� ,"தைக� ப,திைய; =.றி6@ள ப,திகளD# மாதா3திர அ8�பைடய	# =./�ற� 

கா./ க0காண	� ேம.ெகா@ள�ப�ட�. =./�ற கா.றி
 தர"ைத அதிக Kர"தி# 

அதாவ� 5 கிம9 ஆ2%� ப,திய	# அறிய. ஆர�, கா.றி
 தர� ,றி"� 5 இட5களD# ஆ2% 

நட"த�ப� @ள�. �க@க@ (PM10), ச#ப� ைட ஆ�ைச  (SO2), ைந�ரஜ
 ைட ஆ�ைச  

(NO2) ேபா
ற (�கிய கா./ மா=பா க@ க0காண	�க�ப�  (8%க@ கீேழ 

=��க�ப� @ளன. 

 

PM10 (69-37 µg/m³), PM2.5 (16-30 µg/m³), SO2 (13-5µg/m³), NO2(28.6-8 µg/m³) இ
 

அ8�பைட நிைலக@, அைன"� அள%��கE� ந
றாக உ@ளன ஜூ
 (த# ஆக?� 2022 

வைரய	லான ஆ2%� கால"தி# ேதசிய =./�ற கா.றி
 தர"தா# ப13�ைர�க�ப�ட 

தர5கE�,@. 

 

13.3 இைர;ச# dழ# 

தமிழக"தி# அதிகப�சமாக பக# ேநர இைர;ச# ம./� இர% ேநர இைர;ச# (ைறேய 61 

dB(A) ம./� 46 dB(A) என க0டறிய�ப� @ள�. 

கிட5, கழக�, ��ேகா�ைட. ,ைற3தப�ச பக# ேநர இைர;ச# ம./� இர% ேநர 

இைர;ச# 38 dB(A) ம./� 30 dB(A) 

(ைறேய இ��பாலி ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப@ளDய	# கைடப	8�க�ப�ட மதி�க@ 

அைன"�� ம"திய மா=� க� �பா�  வா1ய� ப13�ைர"த தர5கE�,@ ந
றாக 

உ@ள�. 

 

13.4 நJ� dழ# 

• சராச1 pH 7.28 - 7.82 வைர இ��,�. 

• TDS மதி� 962mg/l (த# 1330mg/l வைர மா/ப � 

• க8ன"த
ைம 502 (த# 771mg/l வைர மா/ப கிற� 

• ,ேளாைர  198 (த# 377mg/l வைர மா/ப கிற� 
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13.5 நில; dழ# 

தி�ட� ம./� அைத; =.றி6@ள ப,திய	# உ@ள ம0ண	
 ெப��ப,தி இய.ைகய	# 

சிறிதள% கார"த
ைம ெகா0ட� ம./� pH மதி� 6.69 (த# 8.24 வைர க1ம� 

ெபா��கEட
 0.19 (த# 0.35% வைர இ��,� எ
/ ப,�பா2% (8%க@ 

கா� கி
றன. ம0 மாதி1களD# ைந�ரஜ
, பா?பர? ம./� ெபா�டாசிய"தி
 ெசறி% 

ந#ல அளவ	# இ��ப� க0டறிய�ப� @ள�. 

 

13.6 உய	1ய# dழ# 

(
ெமாழிய�ப�ட =ர5க ,"தைக ப,தி ெப��பா�� சிறிய த�க@ ம./� த�க@ 

ெகா0ட வற0ட த1= நிலமா,�. =ர5க ,"தைக ப,தி�,@ ,றி�ப	�ட அழி3� வ�� 

தாவர5க@ ம./� வ	ல5கின5க@ எ�%� இ#ைல. 

 

14. ன�வாR%/ ம9@,8ேய.ற� 

• =ர5க"தி
 ஒ� ெமா"த நில� ப�டா நில�. தி�ட� ப,திய	��, அ�கி�@ள 

ப,திய	�� ம�க@ இட�ெபய�வ� இ#ைல. இ"தி�ட"தி# அ�கி# உ@ள 

கிராம5களD
 ச7க ேம�பா  ப1சீலி�க�ப �. 

• =ர5க� ப,தி எ3த வசி�ப	ட"ைத6� உ@ளட�கா�. எனேவ =ர5க நடவ8�ைகய	# 

மனDத ,8ேய.ற5க@ இட�ெபய�;சி ஏ.படா�. 

 

15. gRik tisa� ேம�பா  

1. =ர5க� ப,திய	
 ற" தா5க# ம0டல"தி# gRik tisa வள�;சி. 

2. =./;dழ# ேமலா0ைம தி�ட"தி
 (�கிய F/களD# ஒ
றாக gRik tisa� 

ப13�ைர�க�ப� @ள�, இ� dழலிய#, =./;dழ# ம./� =.றி6@ள ப,திய	
 

தர"ைத ேம�ப "��. 

3. ேவ�, வ	#வ�, பைன ேபா
ற உ@i� மர5க@ ,"தைக எ#ைல ம./� 

வழி"தட5க@ ம./� ெசய#படாத ,�ைபக@ ம9� ஆ0 �, 140 மர5க@ வ Jத� 5 

ம9 இைடெவளDய	# நட�ப �. 

4. இ3த ப,திய	# உய	�வாH� வ	கித� 70% ஆக இ��,� என எதி�பா��க�ப கிற� 
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அ�டவைண.10 ேதா�ட�/ கா  வள�� தி�ட� 
  

(
ெமாழிய�ப�ட இன5களD
 ெபய� 
உய	� 

ப	ைழ"த# 

இன5களD
 

எ0ண	�ைக 

ேவ�, வ	#வ�, வாைக, ஈ;ைச, நாவ#, ம3தாைர, மகிழ மர�, 

வ	ளா மர�, � ம��, பைன, ம�த மர�, த3தி1, ெச5ெகா
ைற, 

�வர=, ேத"த5ேகா�ைட மர�, 5க� 

70% 700 

ெமா"த� 700 

 

16. எதி�பா��க�ப � =./;dழ# பாதி�க@ 

16.1 கா./ dழ# ம./� தண	� நடவ8�ைகக@ 

1. சாைலக@ & ெச�பனDட�படாத சாைலகளD# த0ணJ� ெதளD�க�ப �. 

2. Kசி உமிRைவ� க� �ப "த த0ணJ� ெதளD"த# ேபா
ற (ைறயான தண	� 

நடவ8�ைகக@ ேம.ெகா@ள�ப �. 

3. ேதா�ட�கைல அj,(ைறக@, திட�கழி% தள�&அ�கி�@ள =ர5க வளாக5களD# 

ேம.ெகா@ள�ப �. 

4. உமிRைவ� க� �ப "த, உபகரண5களD
 வழ�கமான த � பராம1� 

ேம.ெகா@ள�ப �. 

 

16.2 இைர;ச# dழ# ம./� தண	� நடவ8�ைகக@ 

 

1. ம"திய மா=� க� �பா�  வா1ய� வழிகா� த#களD
ப8 அkவ�ேபா� க0காண	� 

ேம.ெகா@ள�ப �. 

2. ேபா�,வர"� வாகன5க@ ம./� அகR%ைய" தவ	ர ேவ/ எ3த உபகரண5கE� 

ஏ./வத., அ[மதி�க�ப �. 

3. இ3த உபகரண5களா# ஏ.ப � ச"த� இைடவ	டாம# இ��,� 
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17. =./;dழ# ேமலா0ைம� கல"தி.கான ெபா/�க@ (EMC) 

EMC இ
 ெபா/�களD# ப	
வ�வன அட5,�: 

i. =.றி6@ள ப,திய	
 =./;dழ# க0காண	� 

i) ப=ைம ம0டல� /ேதா�ட"ைத உ�வா�,த# 

ii) ,ைற3தப�ச நJ1
 பய
பா�ைட உ/தி ெச2த# 

iii) மா=�க� �பா�  நடவ8�ைககைள (ைறயாக ெசய#ப "�த# 

 

18. =./;dழ# க0காண	� தி�ட� 

தமிRநா  மாநில மா=�க� �பா�  வா1ய"தி
 (TNPCB) ப8 =./�ற கா.றி
 தர�, நJ� 

ம./� கழி% நJ1
 தர�, ஒலி தர� ஆகியவ.ைற� ெபா/"� ஒ� க0காண	� அ�டவைண 

பராம1�க�ப �. 

 

19. தி�ட; ெசல% 

ெமா"த தி�ட; ெசல% m.44,72,000/- இய3திர5கைள� பய
ப "�வத.,�, அj, 

சாைல, =ர5க அ�வலக� / பண	யாள�க@ ெகா�டைக, (த�தவ	 அைற ேபா
ற 

உ@க�டைம� வசதிகைள உ�வா�,வத.,�, மி
மயமா�க# ம./� நJ� வ	நிேயாக� 

உ�பட. 

அ�டவைண .11 தி�ட; ெசல% வ	வர5க@ 

 

t.vz; 
வ	ள�க� 

ெசல% 

1  
நிைலயான ெசா"� ெசல% 

14,72,000/- 

2  ெசய#பா�  ெசல% 
30,00,000 /- 

 ெமா"த� 44,72,000/- 

 

                      =./;dழ# ேமலா0ைம தி�ட ெசல% : Rs. 23,36,000/- 

20. கா��பேர� =./;dழ# ெபா/� 

        கா��பேர� =./;dழ# ெபா/� (CER) நிதி கீேழ உ@ள ெசய#பா�8., 

வழ5க�ப �. 
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அ�டவைண 12 CER ெசல% 

t.vz; CER ெசய#பா  தி�ட ெசல% 
(Rs.) 

1. அர= உய� ப	1% ப@ளD, ெப�மாநா  - 0.55 கி.ம9., கிழ�, 

 மாணவ�கE�கான வ,�பைற வசதிைய உ�வா�,த# 

 மாணவ�க@ மதிய உண% உ�ெகா@வத.காக ைடனD5 

ஹா# க� த# 

 R.O.நJ� ="திக1� 

 தனD�ப�ட கண	னD - 2 எ0க@. 

 ெராெஜ�ட� இைண�க�ப�ட ?மா�� கிளா? 

 ,8நJ� ெதா�8 

 F� ;=வ� க� த# 

 nலக"தி.கான =./;dழ# "தக5க@ (தமிR 

ெமாழிய	#), 

 வளாக"தி�� அைத; =.றி�� கிU
ெப#� வசதிக@ 

 =காதாரமான கழி�பைற வசதிக@ 

5,00,000 

ெமா"த� 5,00,000 

 

21. தி�ட"தி
 ந
ைமக@ 

• கிராம5களD# வாH� ம�களD
 ச7க-ெபா�ளாதார"தி# சாதகமான தா�க� உ@ள�. 

ேநர8 ம./� மைற(க ேவைல வா2�கைள வழ5,வத
 7ல� ெபா�@ ப,திய	# 

=ர5க நடவ8�ைகக@ ேந�மைறயான தா�க"ைத ஏ.ப "�கி
றன. 

• இ3த" தி�ட� =./;dழ��, இண�கமான�, நிதி Uதியாக சா"தியமான� ம./� 

க� மான" �ைறய	
 நல
கைள� க�"தி# ெகா0 , மைற(கமாக 

ெவ,ஜன5கE�, பயனளD�,�. 

• இ3த� ப,திய	# ,வா1 எ �பதா#, அ�கி# உ@ள கிராம ம�களD
 ச7க அ#ல� 

கலா;சார வாRவ	# எ3த எதி�மைறயான தா�க(� ஏ.பட� ேபாவதி#ைல. 
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1. அறி(க� 

1.1 (
[ைர 

=./;dழ# தா�க மதி�பo  (EIA) எ
ப� (8ெவ �பத., (
 ஒ� தி�ட"தி
 

=./;dழ#, ச7க ம./� ெபா�ளாதார தா�க5கைள அைடயாள� காண பய
ப "த�ப � 

ஒ� ெசய#(ைறயா,�.  தி�டமிட# ம./� வ8வைம�ப	
 ஆர�ப க�ட"தி# =./;dழ# 

பாதி�கைள கண	�ப�, பாதகமான தா�க5கைள� ,ைற�பத.கான வழிக@ ம./� 

வழி(ைறகைள� க0டறித#, உ@i� dழ��, ஏ.றவா/ தி�ட5கைள வ8வைம"த# 

ம./� (
ெமாழி% வ	��ப5கைள (
ைவ�ப� ஆகியவ.ைற இ� ேநா�கமாக� 

ெகா0 @ள�. =./;dழ# தா�க மதி�பo -ஐ� பய
ப "�வத
 7ல�, =./;dழ# 

ம./� ெபா�ளாதார ந
ைமகைள அைடய (86�. =./;dழ# வ	ைள%கைள க�"தி# 

ெகா0  - (
கண	� ம./� தண	�, தி�ட தி�டமிடலி# ஆர�பகால பல
க@, 

=./;dழைல� பா�கா"த#, வள5கைள உக3த (ைறய	# பய
ப "�த#, இத
 7ல� 

தி�ட"தி
 ஒ� ெமா"த ேநர"ைத6� ெசலைவ6� மி;ச�ப "�கிற�. 

 

1.2 கனDம; =ர5க� ப.றிய ெபா�வான தகவ# 

��ேகா�ைட மாவ�ட"தி# ெபா�ளாதார (�கிய"�வ� வா23த கனDம5க@ (�கியமாக 

பல வ0ண கிராைன�, சாதாரண க#, சிவ� ம0, சரைள ம0, ச% , ,வா��? ம./� 

ஃெப#�?பா� ஆகியவ.றி
 தடய5கைள� ெகா0ட Fழா5க.க@ ஆ,�. இ3த 

கனDம5கைள அ8�பைடயாக� ெகா0ட =ர5க நடவ8�ைகக@ மிக%� ,ைற%. இ��ப	[�, 

மாவ�ட"தி# உ@ள ,
ன3தவ�ேகாய	#, தி�மய�, ,ள"K� ஆகிய ப,திகளD# 

க� மான� ெபா��க@ தயா1�பத.காக ஏராளமான சாதாரண க# ,வா1க@ ெசய#ப�  

வ�கி
றன. 

 

��ேகா�ைட மாவ�ட"தி
 ேம.,� ப,திய	# வ1�பாைற@ காண�ப கி
றன. 

,
னடவ�ேகாய	#, தி�மய� ம./� ��ேகா�ைட" ெதா,திய	
 ெத.,� ப,திக@ 

உ@ளD�ட ம"திய� ப,திய	# சா�ேனாைக� க@ ம./� கிராைன� பாைறக@ அதிக� 

காண�ப கி
றன. வ	ராலிமைல, அ
னவாச# ம./� ெபா
னமராவதி ஆகிய ெதா,திகைள 

உ@ளட�கிய ப#ேவ/ வைகயான �ன J? பாைறக@ ஆ2%� ப,திய	
 ேம.,� ப,திய	# 

காண�ப கி
றன. அ
னவாச# ம./� தி�மய� ெதா,திகளD
 சில ப,திகளD# 
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,வா��ைச� ப8%க@ சிறிய அளவ	# காண�ப கி
றன. ,ள"K�, தி�மய� ம./� 

��ேகா�ைடய	
 சில ப,திகளD# ப8க� பாைறக@ காண�ப கி
றன. 

 

1.3 =./;dழ# அ[மதி 

=./;dழ# தா�க மதி�பo  அறிவ	�, 2006 ம./� அத
 அ "த "த தி�"த5களD
ப8 

(O.M Vide No.F.No.L- 11011/175/2018-IA-II(M) இ3திய அரசா5க"தி
 இ3திய அரசா5க"தி
 

=./;dழ#, வன� ம./� காலநிைல மா.ற� அைம;சக� 8ச�ப�,) 12, 2018 அ
/) 

தி�ட� B1 கிள?ட� & அ�டவைணய	
 கீR வ�கிற� 1(அ) உ��ப8 1 இ
 கீR 

(
ெமாழிய�ப�ட தி�டமான� “ப	1” 1(அ) (கிள?ட�) - {கனDம; =ர5க�} 500ம9 =.றள% 

பர�பள% 5 ெஹ�ேட��,� அதிகமாக இ��பதா#, =ர5க ,"தைக� ப,திைய6� ேச�"� 

வைக�ப "த�ப� @ள�. எனேவ, இ3த" தி�ட� தமிRநா�8
 மாநில நிண� மதி�பo� � 

,H இ# ப1சீலி�க�ப �. 
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1.4 ,றி� வ	தி(ைறக@ (TOR) 

,றி� வ	தி(ைறக@ தமிRநா�8
 மாநில நிண� மதி�பo� � ,H க8த� எ0. 9256/ToR-

1203/2022 ேததி: 14.07.2022. 7ல� ,றி� வ	தி(ைறக@ வழ5க�ப� @ளன. 38 F த# 

,றி� வ	தி(ைறக@ நிைலயான ,றி� வ	தி(ைறக@ தமிRநா�8
 மாநில நிண� 

மதி�பo� � ,H ஆ# ப13�ைர�க�ப�ட�. அத.கான பதி#க@ இ3த அறி�ைகய	# 

,றி�ப	ட�ப� @ளன. 
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1.5 ப	3ைதய =./;dழ# அ[மதி க0காண	� 

1.5.1 (ைற ஏ./�ெகா@ள�ப�ட� 

மாநில =./;dழ# தா�க மதி�பo�  ஆைணய� வழ5கிய =./;dழ# அ[மதி க8த�, 

மாநில மா=� க� �பா�  வா1ய� வழ5கிய ஒ�த# ம./� ம"திய மா=� க� �பா�  

வா1ய வழிகா� த#களD
ப8 நிப3தைனகளD
ப8 தி�ட"தி.,� ப	
 க0காண	� 

ேம.ெகா@ள�ப �. ,"தைக ப,தி ைமய ம0டலமாக க�த�ப கிற� ம./� ,"தைக 

எ#ைலய	# இ�3� 10 கிம9 =.றளவ	# உ@ள ப,தி இைடயக ம0டலமாக க�த�ப கிற�, 

அ5, இய.ப	ய# ம./� உய	1ய# dழலி# சில தா�க5க@ காண�படலா�. தா5க# 

ம0டல"தி# ேலசான தா�க� காண�படலா�, அ�%� அkவ�ேபா�. 

அ�டவைண 1 1: ப	3ைதய =./;dழ# அ[மதி க0காண	� 

 

1.6 =./;dழ# தா�க மதி�பo  ஆவண"தி
 ெபா�வான அைம� 

அ"தியாய� 1 அறி(க�. இ3த அ"தியாய"தி# கனDம5க@ =ர5க� ப.றிய ெபா�வான 

தகவ#க@, =ர5க" தி�ட5க@ ெதாட�பான =./;dழ# தா�க5களD
 (�கிய ஆதார5க@ 

ம./� =./;dழ# அ[மதி ெசய#(ைற வ	வர5க@ உ@ளன. 

 

அ"தியாய� 2:தி�ட வ	ள�க�. இ3த அ"தியாய"தி# (
ெமாழிபவ�, தி�ட"தி
 வைக, 

தி�ட"தி
 ேதைவ, தி�ட இட�, தளவைம�, க� மான� ம./� ெசய#பா� � 

க�ட5களD
 ேபா� தி�ட; ெசய#பா க@, தி�ட"தி
 திற
, ெசய#தி�ட; ெசய#பா  

ேபா
ற (
ெமாழிய�ப�ட தி�ட"தி
 வ	1வான வ	ள�க"ைத6� அளD�க ேவ0 �. நில 

இ��, பய
பா க@ (மி
சார� ம./� நJ� வழ5க#) ம./� சாைலக@, ரய	#ேவ, 

t.vz;;;; வ	ள�க� 

 

க0காண	�ப	
 காலஅள% 

 1. =./�ற கா.றி
 தர� க0காண	� 
 

காலா0  / அைரயா0  

2. நJ� நிைல & தர� க0காண	� 
 

காலா0  / அைரயா0  

3. இைர;ச# நிைல க0காண	� 
 

காலா0  / அைரயா0  

4. ம0 தர க0காண	� 
 

ஆ0 ேதா/� 

5. ம�"�வ ப1ேசாதைன 

 

ஆ0 ேதா/� 
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வ J க@ ம./� ப	ற ேதைவக@ ேபா
ற உ@க�டைம� வசதிக@. தி�ட" தள� ஒ� 

உண�திற
 வா23த ப,தி�, அ�கி# இ�3தா#, மா./ தள"ைத ஏ
 ப1சீலி�க 

(8யவ	#ைல எ
பைத ெதளDவாக� ,றி�ப	ட ேவ0 �. தி�ட அமலா�க அ�டவைண, 

வள�;சி�கான மதி�ப	ட�ப�ட ெசல% ம./� ெசய#பா  ேபா
றைவ6� ேச��க�ப�  

உ@ளன. 

 

அ"தியாய� 3: மா./களD
 ப,�பா2% (ெதாழி#e�ப� ம./� தள�). இ3த அ"தியாய� 

தள"தி
 இ��ப	ட� ம./� பய
ப "த�பட ேவ08ய ெதாழி#e�ப5க@ ஆகிய 

இர08�� ப#ேவ/ மா./களD
 வ	வர5க@ உ@ளன. 

 

அ"தியாய� 4:=./;dழலி
 வ	ள�க�. இ3த அ"தியாய� தி�ட� ப,தி ம./� ஆ2%� 

ப,திய	
 அ8�பைட" தரைவ உ@ளட�கி உ@ளன. 

 

அ"தியாய� 5: தா�க ப,�பா2% ம./� தண	� நடவ8�ைகக@. இ3த அ"தியாய� 

=./;dழலி# எதி�பா��க�ப � பாதி�க@ ம./� தண	� நடவ8�ைககைள வ	வ1�கிற�. 

ேம.ெகா@ள�ப�ட ஆ2%க@ உ�பட தா�க5கைள மதி�ப	 � (ைற, தா�க5கைள 

மதி�ப	 வத., ப	
ப.ற�ப�ட மாடலி5 e�ப5க@ ஆகியைவ இ3த அ"தியாய"தி# 

வ	1வாக வ	வ1�க�பட ேவ0 �. இ� க� மான ம./� ெசய#பா� � க�ட5களD
 ேபா� 

அ8�பைட அள%��களD# ஏ.ப � பாதி�களD
 வ	வர5கைள� ெகா �க ேவ0 � ம./� 

(
ெமாழிபவரா# ெசய#ப "த�பட ேவ08ய தண	� நடவ8�ைகக@ உ@ளன. 

 

அ"தியாய� 6:=./;dழ# க0காண	� தி�ட�. இ3த அ"தியாய� தி�டமிட�ப�ட =./;dழ# 

க0காண	� தி�ட"ைத உ@ளட�கியதாக இ��க ேவ0 �. தண	� நடவ8�ைககளD
 

ெசய#திறைன� க0காண	�பத.கான ெதாழி#e�ப அ�ச5கைள6� உ@ளட�கி உ@ளன. 

 

அ"தியாய� 7:F த# ஆ2%க@. இ3த அ"தியாய� ToR இ# ,றி�ப	ட�ப� @ளவ./ட
 

F தலாக ேதைவ�ப � F த# ஆ2%களD
 வ	வர5கைள உ@ளட�கியதாக இ��க 

ேவ0 � ம./� ,றி�ப	�ட தி�ட"தி.,� ெபா�3த�F8ய ேம�� ,றி�ப	�ட 

சி�க#கைள� ��"தி ெச2ய" ேதைவயானைவ உ@ளன. 
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அ"தியாய� 8:தி�ட"தி
 பல
க@. இ3த அ"தியாய� உ@ளா�சி, =./�ற�, ப	ரா3திய� 

ம./� ேதச� (Hவத.,� ஏ.ப � ந
ைமகைள உ@ளட�கியதாக இ��க ேவ0 �. இ� 

ெபௗதJக உ@க�டைம�, ச7க உ@க�டைம�, ேவைல வா2� ம./� ப	ற உ/தியான 

பல
கைள ேம�ப "�வத
 7ல� பல
களD
 வ	வர5க@ உ@ளன. 

 

அ"தியாய� 9:=./;dழ# ெசல% பல
 ப,�பா2%. இ3த அ"தியாய� தி�ட"தி
 

=./;dழ# ெசல%� ப,�பா2ைவ உ@ளட�கி உ@ளன. 

 

அ"தியாய� 10:=./;dழ# ேமலா0ைம தி�ட�. இ3த அ"தியாய� =./;dழ# 

ேமலா0ைம" தி�ட"ைத (EMP) வ	1வாக (
ைவ�க ேவ0 �, இதி# நி�வாக ம./� 

ெதாழி#e�ப அைம�, EMP இ
 =��க ேம�1�?, க� மான� ம./� ெசய#பா� � 

க�ட"தி
 ேபா� EMP ஐ ெசய#ப "�வத.கான ெசல% ம./� ெசலவ	# அத.கான 

ஏ.பா க@ ஆகியைவ அட5,�. தி�ட"தி
 க� மான� ம./� ெசய#பா�8
 மதி�பo க@. 

இ3த அ"தியாய� (
ெமாழிய�ப�ட ப	
-க0காண	�" தி�ட� ம./� தண	� 

நடவ8�ைககைள திற�பட ெசய#ப "�வத.கான நி/வன5கE�, இைடேயயான 

ஏ.பா கைள உ@ளட�கி உ@ளன. 

 

அ"தியாய� 11: =��க� ம./� (8%க@. இ3த அ"தியாய� (H EIA அறி�ைகய	
 

=��க"ைத அதிகப�சமாக ப"� A-4 அள% ப�க5கE�, =��கி வழ5,கிற�. இ� 

தி�ட"ைத ெசய#ப "�வத.கான ஒ� ெமா"த நியாய"ைத வழ5க ேவ0 � ம./� 

பாதகமான வ	ைள%க@ எkவா/ ,ைற�க�ப�டன எ
பைத உ@ளட�கி உ@ளன. 

 

அ"தியாய� 12: ஆேலாசக�களD
 ெவளD�பா . இ3த அ"தியாய"தி# ஆேலாசக�களD
 

ெபய�க@ ம./� அவ�களD
 =��கமான வ	0ண�ப� ம./� வழ5க�ப�ட 

ஆேலாசைனய	
 த
ைம ஆகியைவ உ@ளட�கி உ@ளன. 

 

1.7 தி�ட (
ெமாழிபவ1
 வ	வர5க@ 

தி�ட (
ெமாழிபவ�  : தி�. வ J. ேசகர
 

(
ெமாழிபவ1
 நிைல  : தனDயா� ம./� தனDநப� 
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(
ெமாழிபவ1
 ெபய� & (கவ1: S/o. வ Jர�ப
, 

      எ0.137, கீழவ Jதி, 

      தி�வ���, 

      ��ேகா�ைட மாவ�ட� - 622 003 

 

1.8 தி�ட"தி
 =��கமான வ	ள�க� 

1.8.1 தி�ட"தி
 த
ைம, அள% & இட� 

=./;dழ# தா�க மதி�பo  அறிவ	�, 2006 ம./� அத
 அ "த "த தி�"த5களD
ப8  

(O.M Vide No.F.No.L-11011/175/2018-IA-II(M) இ3திய அரசா5க"தி
 =./;dழ#, வன� 

ம./� காலநிைல மா.ற� அைம;சக"தி
 8ச�ப� 12, 2018 அ
/) தி�ட� B1 கிள?ட� & 

அ�டவைணய	
 கீR வ�கிற� 1(அ) உ��ப8 1 இ
 கீR. (
ெமாழிய�ப�ட (
ெமாழி%, 

தமிRநா , ��ேகா�ைட மாவ�ட�, இ���� தா��காவ	#, ெப�மாநா  கிராம"தி#, 

ஒ��க�ப�ட =ர5க� ,"தைக� ப,திய	#, திற3தெவளD இய3திர (ைறய	
 7ல� 

க8னமான க# ம./� சரைள ம0; =ர5க" தி�ட� ெதாட�பான�. இ� ஒ� ெவ./ 

நில�பர�. (
ெமாழிய�ப�ட தி�ட"தி.கான ெமா"த =ர5க ,"தைக 1.48.0 ெஹ�ேட� 

ஆ,�, அவ.றி
 அதிகப�ச உ.ப"தி திற
 அதாவ� 1,71,015m3 சாதாரண க#, 13,272 m3 

சரைள ம0 ம./� ெவத�  ரா� ஐ3� ஆ0 கE�, ம� � 6,094 m3 ஆ,�. 
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பட� 1.1: தி�ட" தள"தி
 இ��ப	ட வைரபட� 
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2 தி�ட வ	ள�க� 

இ3த அ"தியாய� (
ெமாழிய�ப�ட தி�ட"தி
 வ	1வான வ	ள�க"ைத அளD�கிற�, 

அதாவ� தி�ட"தி
 வைக, தி�ட"தி
 ேதைவ, தி�ட இட�, தளவைம�, =ர5க"தி
 

ேபா� தி�ட ெசய#பா க@, தி�ட"தி
 திற
, தி�ட ெசய#பா , அதாவ� நில� கிைட�,� 

த
ைம, பய
பா க@ (மி
சார� ம./� நJ�. வழ5க#) ம./� சாைலக@, ரய	#ேவ, 

வ J க@ ம./� ப	ற ேதைவக@ ேபா
ற உ@க�டைம� வசதிக@. (H =ர5க 

நடவ8�ைககைள6� ேம.ெகா@வத.கான மதி�ப	ட�ப�ட ெசல% தி�ட ெசயலா�க 

அ�டவைண ேச��க�ப� @ள�. 

 

2.1 ெபா� 

(
ெமாழிய�ப�ட (
ெமாழி%, தமிRநா , ��ேகா�ைட மாவ�ட�, இ���� 

தா��காவ	#, ெப�மாநா  கிராம"தி#, ஒ��க�ப�ட =ர5க� ,"தைக� ப,திய	#, 

திற3தெவளD இய3திர (ைறய	
 7ல� க8னமான க# ம./� சரைள ம0 =ர5க" தி�ட� 

ெதாட�பான�. இ� ஒ� ெவ./ நில�பர�. ��ேகா�ைட மாவ�ட�, வ	ய	ய# ம./� 

=ர5க" �ைறய	லி�3� 2022 (த# 2027 வைர திய =ர5க" தி�ட"ைத� ெப./@ேளா�, 

S.F. எ0களD# 1.48.0 ெஹ�ேட� நில�பர�. 196/1 தைரம�ட"தி., கீேழ 38ம9 =ர5க ஆழ� 

ம./� ஐ3� ஆ0 கE�, 1,71,015m3 சாதாரண க# ம./� 13,272 m3 சரைள ம0 ம./� 

வானDைல பாைறக@ 6,094 m3 ஆ,�. 

 

தி�ட"தி
 வைக: 
=./;dழ# தா�க மதி�பo  அறிவ	�, 2006 ம./� அத
 அ "த "த தி�"த5களD
ப8 (O.M Vide 

No.F.No.L-11011/175/2018-IA-II(M) இ3திய அரசா5க"தி
 =./;dழ#, வன� ம./� காலநிைல 

மா.ற� அைம;சக� 8ச�ப�, 12, 2018 அ
/) தி�ட� B1 கிள?ட� & அ�டவைணய	
 கீR வ�கிற� 

1(அ) உ��ப8ய	
 கீR 1. தமிRநா  மாநில =./;dழ# தா�க மதி�பo�  ஆைணய"தா# மாநில 

அளவ	# மதி�ப	ட�பட ேவ08ய தி�ட�. =./;dழ# அ[மதி ஆ2வான�, அ8�பைட ம./� 

தா�க மதி�பo�  ஆ2வ	
 அ8�பைடய	# வைர% =./;dழ# தா�க மதி�பo  அறி�ைகைய" 

தயா1�பைத உ@ளட�,�. ேம��, மதி�பo�8., (
, =./;dழ# தா�க மதி�பo  அறிவ	� 

2006
 7(III)
 கீR, தி�டமான� ெபா� ஆேலாசைனைய உ@ளட�கிய� ம./� இ� ��ேகா�ைட 
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மாவ�ட"தி# மாநில மா=� க� �பா�  வா1ய� கீR நட"த�ப �. அத
 நடவ8�ைகக@ இ/தி 

=./;dழ# தா�க மதி�பo  அறி�ைகய	# இைண�க�ப �. 

தி�ட தள"தி# இ�3� 500ம9 =.றளவ	# உ@ள =ர5க5க@ கீேழ ப�8யலிட�ப� @ளன. 

 

2. அ�டவைண 2 1: 500ம9 =.றள%�,@ ,வா1 

1. த.ேபா�@ள ம.ற ,வா1க@: 

t.vz;. ,"தைகதார� / அ[மதி 
ைவ"தி��பவ1
 ெபய� 

கிராம� & 

தா��கா 
r.vz; அள% 

,"தைக 

கால� 

………………….. vJTk; ,y;iy ……………………. 

  

2) (
ெமாழிய�ப�ட ப,தி 

t.vz;. ,"தைகதார� ெபய� கிராம� & தா��கா r.vz;r.vz;r.vz;r.vz; அள% 

1. 

தி�. வ J. ேசகர
 

S/o. வ Jர�ப
, 

எ0. 137, கீழவ Jதி, 

தி�வ���, ��ேகா�ைட 

ெப�மாநா  

இ���� 

 

196/1 1.48.0 

2 

தி�.ப	.காஜாைமதJ
 

S/o. ப,�தJ
, 

215, க#லா� ெத�, 

தி�வ���, ��ேகா�ைட 

ெப�மாநா  

இ���� 

 

191/5 and 

191/6 
2.56.5 

 

3) ,"தைக காலாவதியான� 

t.vz;. ,"தைகதார� / அ[மதி 

ைவ"தி��பவ1
 ெபய� 

கிராம� & 

தா��கா 
r.vz; அள% 

,"தைக 

கால� 

1. 

தி�.ப	.காஜாைமதJ
,  

S/o. பஹு�தJ
, 

215, க@ள� ெத�, 

தி�வ���, ��ேகா�ைட 

ெப�மாநா  

இ���� 

 

191/5, 6 2.56.5 

20.12.2016 

to 

19.12.2021 

2 தி�. வ J. ேசகர
,  

S/o. வ Jர�ப
, 

ெப�மாநா  

இ���� 

 

194/2 2.12.0 
21.12.2016 

to 
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பைழய எ0. 31, திய எ0. 

137, கீRவ Jதி, தி�வ���, 

��ேகா�ைட 

20.12.2021 

த.ேபா�@ள / ,"தைக காலாவதியான / (
ெமாழிய�ப�ட ,வா1களD
 ெமா"த அள% 6.16.5 ெஹ�ேட� 
 

2.1.1 தி�ட"தி.கான ேதைவ: 

இ3த தி�ட� உ@நா�  ம./� உ@க�டைம� ச3ைதய	# ,றி�ப	ட"த�க ப5ைக 

வகி�கிற�. இ3திய அரசா# எதி�பா��க�ப � ஒ� ெப1ய உ@க�டைம�ைப அைடய, 

,றி�பாக சாைல ம./� வ J� " �ைறய	#, அ8�பைட க� மான� ெபா��களD
 ேதைவ 

உ@ள�, சாதாரண க# (த
ைம க�8ட� ெபா�ளாக அைமகிற�. 

 

சாதாரண க# மிக%� மதி�மி�க இய.ைக க� மான ெபா��களD# ஒ
றா,�. ெமா"தமாக 

சாைலக@ ம./� நைடபாைதக@ அைம�க பய
ப "த�ப கிற�. அத
 வலிைமயான 

இய.ப	ய# ப0கE�காக�  க# பய
ப "த�ப கிற� . கா
கிU� பய
பா�8.காக 

அைர�கப� , ப#ேவ/ அள%களD# ப	1�கப� , சாைல பண	களD# தாா் உட
 ேசா்"� தாா் 

கலைவ தயாாி��,�  அ#ல� க� மான பண	களD# தனD"�� பய
ப "த�ப கிற�. 

 

ெப��பா�� சாைலக@, கா
கிU� ம./� க�8ட தயா1�களD# பய
ப "த�ப கிற�. 

,வா1 உ.ப"திய	# 98% ெமா"த5க@, சாைல க� மான�, பராம1� ம./� 

பH�பா��பதி# பய
ப "த�ப கி
றன. இதி# ெப��ப,தி சாைல பண	களD# தாா் உட
 

ேசா்"� தாா் கலைவ தயாாி��,� ம9த(@ளைவ சாைலகE�, உ/தியான தள"ைத 

வழ5க%�  பய
ப "த�ப கிற�. 

 

சி/ெதாழி#கE�,� ெபய� ெப.ற நகரமான ��ேகா�ைட, தி�ட� ப,தி�, அ�கி# உ@ள 

ம0 வளமானதாக இ#லாததா#, வ	வசாய� பண	கைள ேம.ெகா@வத.," த,திய.ற�. 

தி�ட� ப,தி�, அ�கி�@ள நில�பர� வற0ட நில5க@ பய	� வள�;சி ம./� 

தாவர5களD
 வள�;சி�, ,ைறவான வா2�ைப� கா� கி
றன. ��ேகா�ைட 

மாவ�ட"தி# காண�ப � ெபா�ளாதார (�கிய"�வ� வா23த பாைறக@ ம./� 

கனDம5க@ ம#8கல� கிராைன�, சாதாரண க#, சிவ� ம0, சரைள ம0, ச% , 

,வா��? ம./� ஃெப#�?பா� ஆகியவ.றி
 தடய5கைள� ெகா0ட Fழா5க.க@. 
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வள�;சி நடவ8�ைகக@ ம./� சி/ கனDம5கE�கான ச3ைத ேதைவ ஆகியவ.றி
 

வ	ைளவாக, சி/ கனDம =ர5க� இ
றியைமயாத�. அேதா , தி�ட� ப,திய	# சாதாரண 

க.களD
 வ	ய	ய# இ���க@ ஏராளமாக உ@ளன, இ� அ�கி�@ள இட5களD# 

ேம.ெகா@ள�ப�ட =ர5க நடவ8�ைககளDலி�3� ெதளDவாகிற�. 

 

2.2 தி�ட"தி
 =��கமான வ	ள�க� 

அ�டவைண 2 2 தி�ட"தி
 (�கிய அ�ச5க@ 

 

t.vz; வ	ள�க� வ	வர5க@ 

1 தி�ட"தி
 ெபய� திய ரஃ� ?ேடா
 ,வா1  -1.48.0 

ெஹ�ேட� 
2 ஆதரவாள� தி� வ	 ேசகர
 

3 =ர5க ,"தைக ப,திய	
 அள% 1.48.0Ha 

4 இட� S.F.Nos. 196/1, ெப�மாநா  கிராம�, 

இ���� தா��கா, ��ேகா�ைட 

மாவ�ட�. 

5 அ�சேரைக 
 

10° 22' 51.6009" N  to 10° 22' 48.1562" N 

6 தJ��கேரைக 78° 44' 3.9156" E  to 78° 43' 59.7973" E 

7 நில�பர� ெவ./ நில�பர� 

8 சராச1 கட# ம�ட"தி., ேம# தள� 
உயர� 

சராச1 கட# ம�ட"திலி�3� 100 m 

உயர�  

9 ேடாேபா தா@ எ0. 58 J/11 

10 =ர5க5களD
 கனDம5க@ சாதாரண க# ம./� சரைள ம0 

,வா1  

11 (
ெமாழிய�ப�ட� 

=ர5க உ.ப"தி 
ரஃ� ?ேடா
 - 171015 m3  

சரைள ம0 -13272 m3 

ெவத�� ரா� - 6,094 m3 

12 =ர5க"தி
 இ/தி ஆழ� தைர ம�ட"தி., கீேழ 38m  

13 =ர5க (ைற 
திற3த வா��, இய3திரமயமா�க�ப�ட 

=ர5க� 
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14 த0ணJ� ேதைவ 2.00 KLD 

15 நJ� ஆதார� த0ணJ� ேட5க� 7ல� வ	னDேயாக� 
ெச2ய�ப � 

16 மனDத ச�தி 18 Nos. 

17 =ர5க ,"தைக 
 

�#லியமான ப,தி" ெதாட� க8த� Rc 

எ0: 676/2021 (G&M), 17.02.2022 ேததி 

7ல� உதவ	 இய�,ந�, வ	ய	ய# 

ம./� =ர5க" �ைற, ��ேகா�ைட 

ெவளDய	ட�ப�ட�. 

18 =ர5க" தி�ட� 

ஒ�த# 
இய�,ந�, வ	ய	ய# ம./� =ர5க" 

�ைற, ��ேகா�ைட க8த� Rc எ0: 

676/2021 (G&M) ேததி 23.03.2022 7ல�, 

=ர5க" தி�ட"தி., ஒ�த# 

வழ5க�ப�ட�. 
19 உ.ப"தி வ	வர5க@ 

 
வ	ய	ய# இ���க@: சாதாரண க# - 

543780m3  ம./� சரைள ம0 - 18,602 m3 

ம./� கால நிைல பாைறக@ - 9,301 m3. 

(
ெமாழிய�ப�ட ஆ0  வா1யாக 

ம9�க�F8ய இ���க@: சாதாரண க# 

- 171015 m3,  சரைள ம0 - 13272 m3 

ம./� கால நிைல பாைறக@ 6,094 m3 

20 எ#ைல ேவலி 
அ�கி# உ@ள ப�டா நில5கE�, 

எ#ைல (Hவ�� 7.5ம9 த �;=வ� 

ம./� அர= நில5க@ 10ம9 Kர� 

பா�கா� ேவலி அைம�க�ப �. 

21 அதிக =ைமகைள அக./த# 

 

இ3த =ர5க� ப,திய	#  2.0 ம9 சரைள ம0 

& 1.0 ம9 கால நிைல பாைறகளா# 

7ட�ப�8��,�. சரைள ம0 

உ�வா�க� அக.ற�ப� , 

ேதைவ�ப பவ�கE�, 8�ப1# சரைள 
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ம0 ஏ./வத., ைஹ�ராலி� 

அகR%க@ பய
ப "த�ப �. அரசிட� 

அ[மதி ெப./, ேதைவயான  

வர�கE�, இ� ெச2ய�ப �. 

22 நில"த8 நJ� 
 

,வா1 ெசய#பா  தைர ம�ட"திலி�3� 

38 ம9�ட� ஆழ� வைர 

ப13�ைர�க�ப கிற�. அ�கி�@ள 

திற3தெவளD கிண/க@ ம./� 

ஆR�ைள கிண/களD# இ�3� 

பா��க�ப � நJ�ம�டமான� 

தைரம�ட"திலி�3� 64 ம9�ட��,� 

,ைறவாக உ@ள�. எனேவ ,"தைக� 

கால� (Hவ�� ,வா1 நட"�வதா# 

நில"த8 நJ� எ3த வைகய	�� 

பாதி�க�படா�. 

23 தி�ட" தள"திலி�3� 300ம9 
=.றளவ	# உ@ள ,8ய	��க@ 

தி�ட� ப,திய	லி�3� 300ம9 =.றளவ	# 

,8ய	��க@ இ#ைல. 

24 ,8நJ� 

 
இ�ப,தி�, கிழ�ேக 1.0 கிம9 ெதாைலவ	# 

உ@ள ேபைரL� கிராம"தி# இ�3� 

ேட5க� 7ல� த0ணJ� வ	நிேயாக� 

ெச2ய�ப �. 
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பட� 2 1: தி�ட" தள"தி
 இ��ப	ட வைரபட� 
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பட� 2 2: F,@ எ�" பட� ம./� தி�ட" தள"தி
 ஒ�5கிைண�க@ 
 

2.2.1 தள இைண�: 

தள� ப	
வ�மா/ சாைலவழிகEட
 இைண�க�ப� @ள�. 

NH 336 - தி�;சிரா�ப@ளD (த# ��ேகா�ைட வைர -5.77 கிம9, கிழ�, 

SH 71 - மண�பாைற (த# ��ேகா�ைட வைர - 4.89 கிம9, வடகிழ�,. 
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பட� 2 3: தள இைண� 

2.3 இ��ப	ட வ	வர5க@: 

அ�டவைண 2 3: இ��ப	ட வ	வர5க@ 

 
t.vz; 

வ	வர5க@ வ	வர5க@ 

1. அ�சேரைக 
 

10° 22’ 51.6009”N to 10° 22’ 48.1562”N 

2. தJ��கேரைக 78° 44’ 3.9156’’ E to 78° 43’ 59.7973”E 

3. 
சராச1 கட# ம�ட"தி., 

ேம# தள� உயர� 

 

கட# ம�ட"தி., ேம# 100m  தள� உயர� 

 

4. நில�பர�  

 ெவ./ நில�பர� 

5. தள"தி
 நில பய
பா   ெசா3த ப�டா நில� 

6. 
,"தைக ப,திய	
 

பர�பள% 

 

1.48.0 Ha 
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பட� 2 4: தி�ட தள"தி
 ேடாேபா வைரபட� 
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பட� 2 5: 15கிம9 =.றளவ	# =./;dழ# உண�திற
 

 

2.3.1 தள ைக�பட5க@ 

   தி�ட தள"தி
 தள ைக�பட5க@ ப	
வ�மா/  

கிழ�,: 10°22'51.68"N, 78°44'3.95"E              ெத., : 10°22'48.87"N, 78°44'4.52"E   

       ெப�மாநா , தமிRநா                           ெப�மாநா , தமிRநா  
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ேம., :  10°22'48.26"N, 78°43'59.81"E                          வட�,:  10°22'51.77"N, 78°43'58.73"E 

   ெப�மாநா , தமிRநா                           ெப�மாநா , தமிRநா  

 

 

பட� 2 6: தள ைக�பட5க@ 
 

2.3.2 =ர5க ,"தைக ப,திய	
 நில பய
பா . 

=ர5க ,"தைக ப,தி ெவ./ நில�பர�. =ர5க ,"தைக ப,திய	
 நில பய
பா   

ப	
வ�மா/. 

அ�டவைண 2 4: நில பய
பா�  (ைற 

 

  
t.vz; 

நில பய
பா�  
த.ேபாைதய ப,தி 

(Ha)  

,வா1 கால"தி# 
பய
பா�8# உ@ள 

ப,தி 
(Ha) 

1 ,வா1�, உ�ப�ட ப,தி 
 

0.31.0 1.13.0 

2 உ@க�டைம� 

 

Nil 0.01.0 

3 சாைலக@ 

 

0.01.0 0.01.0 

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

Nil 0.33.0 

5 பய
ப "த�படாத ப,தி 
 

1.16.0 Nil 

 ெமா"த� 1.48.0Ha 1.48.0Ha 
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2.3.3 மனDத ,8ேய.ற� 

300 ம9�ட� =.றளவ	# ,8ய	��க@ இ#ைல. அ�கி�@ள ,8ய	��க@ ப	
வ�மா/ 

அ�டவைண 2 5: வாRவ	ட� 

 
t.vz; கிராம� 

 
Kர�  (கிம9) திைச ம�க@ெதாைக 

1 
ேபைரL� 

1.0Kms கிழ�, 
805 

2 
மாரயப�8 

2.6 Kms வட�, 
1757 

3 
ம#ல5,8 

1.34 Kms ெத., 
324 

4 
#வய# 

2.0 Kms ேம., 
2216 

 

2.4 ,"தைக� ப,தி 

த.ேபா�@ள சாதாரண க# ம./� சரைள ம0 ,வா1 =ர5க� 1.48.0 ெஹ�ேட� ஒ� ப�டா 

நில�. ,"தைக ப,தி ��ேகா�ைட மாவ�ட�, இ���� தா��கா, ெப�மாநா  கிராம�, 

S.F எ0: 196/1 இ# உ@ள�. ,"தைக ப,தி�,@ கா��கா  அ#ல� பா�கா�க�ப�ட வன 

நில� இ#ைல. ,"தைக� ப,திய	லி�3� 300ம9 =.றள%�,@ மனDத� ,8ய	�� எ�%� 

இ#ைல. 

 

2.5 வ	ய	ய# 

வ	ய	ய# Uதியாக (H ஆ2%� ப,திைய6� க8னமான பாைறக@ ம./� வ0ட# பாைற� 

ப,திகளாக� ப	1�கலா�. க8னமான பாைறக@ ேம.,� ப�க"தி# காண�ப கி
றன ம./� 

கிழ�, திைசைய ேநா�கி வ0ட# உ�வாகிற�. ஆ2%� ப,திய	# =மா� 45 சதவ Jத� 

ஆ��கிய
 6க"தி
 க8னமான பா1ய உ�வா�க"தி
 கீR உ@ள�, ம9த(@ள 55 சதவ Jத� 

ேக��1ய[�, (3ைதய கால"திலி�3� ,வா�ட�ன1 கால� வைரய	லான வ0ட# 

உ�வா�க"ைத� ெகா0 @ள� 

 

40



 

பட� 2.7: வ	ய	ய# 

பட� 2.8 லி"தாலஜி 
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2.6 இ���களD
 தர�: 

=ர5க ,"தைக ப,தி 1.48.0 ெஹ�ேட�, 1,71,015m3 ரஃ� ?ேடா
 ம./� 13,272 m3 சரைள 

ம0 ம./� ெவத�  ரா� உ.ப"தி திற
 6,094 m3 ஆ,�. உ@நா�  ம./� உ@க�டைம� 

ச3ைதய	# ,றி�ப	ட"த�க ப5, காரணமாக, அத[ட
 ெதாட�ைடய சி/ கனDம5கEட
 

க# ம./� சரைள ம0கைள =ர5கமா�,வ� ெபா�ளாதார Uதியாக சா"தியமான�. 

அ�டவைண 2 6: =ர5க"தி
 வ	வர5க@ 

 

t.vz; 
வ	வர5க@ 

 

இ�� வ	வர5க@ 

 

1 =ர5க (ைற திற3த  ெவளD இய3திரமயமா�க�ப�ட =ர5க� 

2 
வ	ய	ய# இ���க@ 

 

சாதாரண க# - 5,43,780 m3 சரைள ம0 - 18,602 m3  

ம./� கால நிைல பாைற -  9,301 m3 

3 ம9�க�F8ய இ���க@ 
சாதாரண க# - 1,71,015 m3 சரைள ம0 - 13,272 m3  

ம./� கால நிைல பாைற -  6,094 m3 

 

4 (
ெமாழிய�ப�ட உ.ப"தி 
சாதாரண க# - 1,71,015 m3 சரைள ம0 - 13,272 m3  

ம./� கால நிைல பாைற -  6,094 m3 

5 
=ர5க தள"தி
 உயர� 
 

சராச1 கட# ம�ட"திலி�3� 100m உயர� 

 

2.6.1 இ���களD
 மதி�பo  

(ைறயான வ	ய	ய# வைரபட� ம./� கள"தி.,@ சாதாரண க#ைல (சா�ேனாைக�) 

வைரய/�பத.கான நைட(ைற ெச2ய�ப�ட� ம./� பளபள�, இய.ப	ய# ப0க@, 

ெபாறிய	ய# ப0க@, வண	க அ�ச5க@ ேபா
றவ.ைற கவனமாக மதி�பo  ெச2த�. 

நில�பர�, வ	ய	ய# தி�ட� ம./� ப	1%க@ வண	க ச3ைத�ப "த�F8யைவகைள 

வைரய/�கி
றன. சாதாரண க# (சா�ேனாைக�) ைவ�"ெதாைக 1:1000 அளவ	# 

தயா1�க�ப� , நிலவ	ய# இ�� 5,43,780 m3 சாதாரண க# ம./� 18,602 m3 சரைள ம0 

என மதி�ப	ட�ப� @ள�. 

 

2.6.2 வ	ய	ய# இ���க@ 
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சாதாரண க# ம./� சரைள ம0: 

வ	ய	ய# வள5க@ 5,43,780 m3 சாதாரண க#, 18,602 m3 ம./� ெவத�� பாைற 9,301 m3 

சரைள ம0 நிலம�ட"தி., கீேழ 43.0 m (அதிகப�ச�) ஆழ� வைர உ@ள�. 

 

அ�டவைண 2 7: வ	ய	ய# இ���க@ 

 

வ	ய	ய# இ���க@ 

ப	1% 
ெப:; 

 

நJள � 

(m) 

அகல� 

(m) 

ஆழ� 

(m) 

ப�ம 

அள% 

in m3 

வ	ய	ய# 

இ���க@ 

in m3 @ 100% 

கால 

நிைல 

பாைற m3 

சரைள 
ம0  m3 

XY-AB 

I 36 71 2    5112 

II 36 71 1   2556  

III 60 103 5 30900 30900   

IV 60 103 5 30900 30900   

V 60 103 5 30900 30900   

VI 64 103 5 32960 32960   

VII 64 103 5 32960 32960   

VIII 64 103 5 32960 32960   

IX 80 103 5 41200 41200   

X 80 103 5 41200 41200   

ெமா"த� 273980 273980 2556 5112 

XY-CD 

I 71 95 2    13490 

II 71 95 1   6745  

III 71 95 5 33725 33725   

IV 71 95 5 33725 33725   

V 71 95 5 33725 33725   

VI 71 95 5 33725 33725   

VII 71 95 5 33725 33725   
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VIII 71 95 5 33725 33725   

IX 71 95 5 33725 33725   

X 71 95 5 33725 33725   

ெமா"த� 269800 269800 6745 13490 

ஆக ெமா"த� 543780 543780 9301 18602 

 

2.6.3 =ர0ட�F8ய இ���க@ 

=ர0ட�F8ய இ���க@ ம./� ம9�க�F8ய இ���க@ 1,71,015 m³ சாதாரண க#, 

13,272 m³ சரைள ம0 ம./� வானDைல பாைறக@ (ைறேய 6,094 m3 ஆ,�, 

அ[மதி�க�ப�ட ஆழ� வைர 100% ம9� வ	கித"தி#. ெமா"த ஆழ� - 38 ம9 (2 ம9 சரைள 

ம0 + 36 ம9 சாதாரண க#). 

 

அ�டவைண 2 8: =ர0ட�F8ய இ���க@ 

=ர0ட�F8ய இ���க@ 

ப	1% ெப:; நJள � 

(m) 

அகல
� (m) 

ஆழ� 

(m) 

ப�ம அள% 

in m3 

வ	ய	ய# 

இ���க@ 

in m3 @ 100% 

கால 

நிைல 

பாைற 
m3 

சரைள 
ம0  m3 

XY-AB 

I 36 51 2    3672 

II 36 47 1   1692  

III 60 77 5 23100 23100   

IV 60 67 5 20100 20100   

V 60 57 5 17100 17100   

VI 64 47 5 15040 15040   

VII 64 37 5 11840 11840   

VIII 64 27 5 8640 8640   

IX 80 17 5 6800 6800   

ெமா"த� 102620 102620 1692 3672 

XY-CD I 64 75 2    9600 
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II 62 71 1   4402  

III 61 69 5 21045 21045   

IV 56 59 5 16520 16520   

V 51 49 5 12495 12495   

VI 46 39 5 8970 8970   

VII 41 29 5 5945 5945   

VIII 36 19 5 3420 3420   

ெமா"த� 68395 68395 4402 9600 

ஆக ெமா"த� 171015 171015 6094 13272 

 

2.6.4 ஆ0  வா1யான உ.ப"தி" தி�ட� 

சாதாரண க#லி
 (
ெமாழிய�ப�ட உ.ப"தி வ	கித� =மா� 1,71,015 m3 ஆ,�, சரைள 

ம0 =மா� 13,272 m3 ம./� வானDைல பாைற ஐ3� ஆ0 கE�, 6,094 m3 ஆ,�. ெமா"த 

ஆழ�-38 ம9 (2 ம9 சரைள ம0 + 36 ம9 சாதாரண க#). 

 

அ�டவைண 2 9: ஆ0  வா1யான உ.ப"தி" தி�ட� 

 

ஆ0  ப	1% 
ெப:; 

 
நJள � (m) 

அகல
� (m) 

ஆழ� 

(m) 

ப�ம 

அள% 

in m3 

வ	ய	ய# 

இ���க
@ 

in m3 @ 100% 

கால 

நிைல 
பாைற m3 

சரைள 
ம0  

m3 

I- 

ஆ0  

XY-AB 

I 36 51 2    3672 

II 36 47 1   1692   

III 60 77 5 23100 23100    

XY-CD 

I 64 75 2    9600 

II 62 71 1   4402   

III 61 69 5 21045 21045    

ெமா"த� 44145 44145 6094 13272 

XY-AB          
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II- 

ஆ0  

IV 60 67 5 20100 20100    

XY-CD 

IV 56 59 5 16520 16520    

ெமா"த� 36620 36620    

III- 

ஆ0  

XY-AB V 60 57 5 17100 17100    

XY-CD 

V 51 49 5 12495 12495    

ெமா"த� 29595 29595    

IV- 

ஆ0  

XY-AB VI 64 47 5 15040 15040    

XY-CD 
VI 46 39 5 8970 8970    

ெமா"த� 24010 24010    

V- 

ஆ0  

XY-AB 

VII 64 37 5 11840 11840    

VIII 64 27 5 8640 8640    

IX 80 17 5 6800 6800    

XY-CD 
VII 41 29 5 5945 5945    

VIII 36 19 5 3420 3420    

  ெமா"த� 36645 36645    

ஆக ெமா"த� 171015 171015 6094 13272 
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பட� 2.9 ஆ0  வா1யான உ.ப"தி" தி�ட� 

 

2.7 =ர5க வைக 

(
ெமாழிய�ப�ட தி�டமான�, ேம# ம0 ம./� சரைள ம0 5.0 ம9 ெப:ைச� ெகா0ட 

திற3தெவளD இய3திரமயமா�க�ப�ட =ர5கமா,�, அைத" ெதாட�3� 5.0 ம9 ெச5,"�, 

அகல� ெப:; உயர"தி.,� ,ைறயா�. இ��ப	[�, சாதாரண க# ,வா1ைய� ெபா/"த 

வைரய	#, ேமேல உ@ள வ	தி(ைறக@ 106(2) (b) இ
 வ	திகைள� கைட�ப	8�ப�, 

=ர5க� ப	ர;சைனகEட
 இைண3த ப#ேவ/ உ@ளா�3த ெப�ேரா மரபj� காரண	களா# 

அ1தாகேவ சா"தியமா,�. எனேவ, =ர5க; ச�ட�- 1952 இ
 கீR, MMR-1961 இ
 

வ	தி(ைற 106(2) (b) உட
 ேதைவயான ஏ.பா க@ கிைட�க, =ர5க� பா�கா� 

இய�,ந1டமி�3� ேம.க0ட ஒH5,(ைற வ	திகளD# தள�% ெபற (
ெமாழிய�ப�ட�. 

 

2.7.1 ேவைல ெச26� (ைற: 

சாதாரண க# ம./� சரைள ம0 5 ம9 ெப:; உயர� ம./� அகல"தி# வழ�கமான திற3த 

வா�� இய3திரமயமா�க�ப�ட (ைறய	# ,வா1 ெச2ய (
ெமாழிய�ப�ட�. ,வா1 

ெசய#பா�8# ஆழம.ற ஜா�ஹா�ம�  ="திய# �ைளய	 த#, ெவ8"த#, சாதாரண க#ைல 

ஏ./த# ம./� அ�கி�@ள கிரஷ� அல,க@/சாைல அைம�,� பண	க@ ம./� அ�கி�@ள 

ேதைவ�ப � பயன�கE�, ஜ#லிகைள ெகா0  ெச#வ� ஆகியைவ அட5,�. இ3த 

,வா1ய	# சாதாரண க# உ.ப"தியான�, ம.ற (�கிய கனDம =ர5க5கE�, மாறாக சாதாரண 

க# ,வா1�, ெபா�வான ப	
வ�� (ைறைய உ@ளட�கிய�. ஜா�ஹா�ம� �ைளய	 த# 

ம./� சாதாரண க#ைல ைக(ைறயாக ப	ேர�கி5 ம./� ஏ./த# 7ல� பாைறகளD# இ�3� 

கண	சமான அள% பாைறகைள ப	1"த#.  

2.7.2 அதிக =ைம 

இ3த =ர5க� ப,திய	# இ3த� ப,தி 2.0ம9 சரைள & 1.0 ம9 ெவத� பாைறயா# 7ட�ப�8��,�. 

சரைள உ�வா�க� அக.ற�ப� , ேதைவ�ப � வா5,பவ�கE�, 8�ப1# சரைள ஏ./வத., 

ைஹ�ராலி� அகR% பய
ப "த. அ[மதி ெப./, ேதைவயான வர��, அரசிட� ெச�"திய 

ப	
னேர இ� ெச2ய�ப �. 
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2.7.3 இய3திர5க@ பய
பா  

(H" தி�ட"தி.காக%� ,வா1 இய�க (
ெமாழிய�ப�ட இய3திர5களD
 வைக கீேழ 

ப�8யலிட�ப� @ள�. 

அ�டவைண 2 10: பய
ப "த�ப � இய3திர5களD
 ப�8ய# 

=ர5க நடவ8�ைக�காக 

 

 

1.2 Cu.m வாளD திற
 ெகா0ட அகR% 

ஜா� ேஹம� (25.5 மிம9 டயா) 

8ரா�ட� ெபா�"த�ப�ட அ(�கி 

ஏ./த# உபகரண5க@ 1.2 Cu.m வாளD திற
 ெகா0ட அகR% 

ேபா�,வர"� 

 

10M.T திற
 ெகா0ட 8�ப�  

 

2.7.4 ெவ8"த#: 

2.7.4.1 ெவ8�,� அள%��க@: 

,வா1யான� ஓப
கா?� இய3திரமயமா�க�ப�ட (ைற6ட
 இைண3�, ஜா� ேஹம� 

="திய# �ைளய	 த# ம./� ெவ8"� சித/� வ	ைளைவ� பய
ப "தி சாதாரண க#ைல 

தள�"�� (ைற ேம.ெகா@ள�ப �. 

 

2.7.4.2 �ைளய	 த# & ெவ8"த#: 

�ைளய	 த# ம./� ெவ8"த# அள%��க@ ப	
வ�மா/ 

அ�டவைண 2 11: �ைளய	 த# ம./� ெவ8�,� அள%��க@ 

 

அள%��க@ வ	வர5க@ 

ஒkெவா� �ைளய	
 ஆழ� 
1.0m to 1.5m 

�ைள வ	�ட� 
32-36mm 

�ைளகE�, இைடய	# இைடெவளD 
60 cms 

�ைளய	
 வ8வ� 
ஜி�ஜா� 

க�டண�/�ைள 
D.Cord with water or 70 gms of gun powder 

or Gelatine. 
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�ைளகளD
 சா2% கிைடம�ட"தி# இ�3�  70°  

தாமத ெட�டேன�ட�களD
 பய
பா  25 மி#லி வ	னா8க@ தாமத� 

 

ெவ8�,� (ைற 
“Detonating” Cord 

 

2.7.4.3 பய
ப "த�ப � ெவ8ெபா��களD
 வைகக@: 

,ழ� வைக 3-வ,�  ெவ8ம�3�க@, ைந�ேரா கலைவ வைககைள சிைத�பத.,�, சாதாரண 

க#ைல அக./வத.,� பய
ப "த ப13�ைர�க�ப கிற�. ஆழமான �ைளய	ட# அ#ல� 

(த
ைம ெவ8� எ�%� (
ெமாழிய�படவ	#ைல. வ,� 3 இ
 ெட�டேன�ட�க@ ம./� 

வ,� 6 இ
 பா�கா� உ�கி பய
ப "த�ப கிற�. 

 

2.7.4.4 ெவ8� காரணமாக நில அதி�ைவ� ,ைற�பத.கான நடவ8�ைகக@: 

,வா1 அ�கி# உ@ள கிராம5களD# இ�3� 1 கிம9 ெதாைலவ	# உ@ள�. நில அதி�% 

ம./� பாைறக@ பற�பைத� ,ைற�க க� �ப "த�ப�ட ெவ8,0  நடவ8�ைகக@ 

ப	
ப.ற�ப �. ஆழம.ற ஆழ"தி# ஜா�ஹா�ம� �ைளய	 த# ம./� ெவ8"த# 

ஆகியைவ ,ைற3தப�ச ெவ8ம�3�கைள� பய
ப "தி ேம.ெகா@ள 

ப13�ைர�க�ப கிற�. 

அ�டவைண 2 12: ெவ8� வ	வர5க@ 

அள%��க@ வ	வர5க@ 

�ைளகளD
 வ	�ட� 
32-36mm  

இைடெவளD 
60 cms 

ஆழ� 
1 to 1.5 m 

க�டண�/�ைள 
D.Cord with water or 70 gms of gun  

powder or Gelatine 

�ைளய	
 வ8வ� 
ஜி�ஜா� 

�ைளய	
 சா2% 
கிைடம�ட"தி# இ�3�  700  

உைட3த பாைறய	
 அள% 
0.45 MT x 2.6 = 1.17 MT 
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க� �பா�  ப	ளா?85 திற
 @ 90% 
1.17 x 90% = 1.05 MT/hole 

ஒ� �ைள�, க�டண� 140 கிரா� 25 மிம9 டயா கா��1�V 

ஒ� நாைள�, உைட3த பாைறகளD
 

அள% 

117.59 M3 

ெவ8�,� ேநர� 
5 P.M to 6 P.M 

 

2.7.4.5 ெவ8�,� ேபா� எ �க�ப�ட ேசமி� ம./� பா�கா� நடவ8�ைகக@: 

தி�ட ஆதரவாள� “தி�.வ	.ேசகர
” சிறிய அளவ	லான ,0 ெவ8�கைள ேம.ெகா@ள 

அ5கீக1�க�ப�ட ெவ8ெபா�@ ஏெஜ
சிைய ஈ ப "�வா� ேம�� அ� அ[மதி =ர5க 

ேமலாளரா# ேம.பா�ைவய	ட�ப �. ெவ8,0  சா
றிதழி
 நக# இைண�பாக 

இைண�க�ப� @ள�. 

2.8 மனDத ஆ.ற# ேதைவக@ 

=ர5க" தி�ட"தி# தி�டமிட�ப� @ள உ.ப"தி அ�டவைண ம./� இய3திர வலிைமைய� 

��"தி ெச2வத.,�, =ர5க பா�கா� வ	தி(ைறகளD
 ச�ட���வ வ	திகE�, 

இண5,வத.,� மனDதவள" ேதைவ ப	
வ�மா/. 

அ�டவைண 2 13: மனDத ச�தி ேதைவக@ 

 
1. திறைமயானவ� ஆபேர�ட� 

 

2 No. 

  nkf;fhdpf; 1 No. 

  ப	ளா?ட�/ேம� 
1 No. 

2. gFjp jpwikahhsh; biuth; 2 Nos 

3. திறைமய.றவ� k];J}h; / Nygh;]; 7 Nos 

  ="த� ெச2பவ�க@ 
2Nos 

  mYtyf 
cjtpahsh; 

1No 

4. ேமலா0ைம ம./� ேம.பா�ைவ ஊழிய�க@ 
2No. 

 ெமா"த� 18Nos. 

18 tajpw;Fl;gl;l Foe;ijj; njhopyhsh;fs; Fthhpapy; gzpakh;j;jg;gLtjpy;iy.  
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2.8.1 த0ணJ� ேதைவ 

=ர5க" தி�ட"தி.கான ெமா"த நJ� ேதைவ 2.0 KLD ஆ,�. வ J�  நJ� அ�கி�@ள ேபைரL� 

கிராம"திலி�3��, ம.ற நJ� அ�கி�@ள சாைல ேட5க� ச�ைளய	லி�3�� ெபற�ப �. 

அ�டவைண 2 14: த0ணJ� ேதைவ 

ேநா�க� 
அள% ஆதார5க@ 

,8நJ� 1.0 KLD இ�ப,திய	# இ�3� =மா� 1.0 கிம9 கிழ�கி# உ@ள 

ேபைரL� கிராம"திலி�3� ேப�ேகV ெச2ய�ப�ட 

,8நJ� வ	.பைனயாள�fsplkpUe;J ெபற�ப � 

gRik tisak; 
 

0.5 KLD சாைல ேட5க�க@ 7ல� ச�ைள நடவ8�ைகக@ 
Nkw;nfhs;sg;gLk;  

Kசி அட�,(ைற 0.5 KLD சாைல ேட5க�க@ 7ல� ச�ைள நடவ8�ைகக@ 
Nkw;nfhs;sg;gLk;  

ெமா"த� 2.0 KLD 
 

2.9 தி�ட அமலா�க அ�டவைண 

 

தி� வ	 ேசகரனD
 (1.48.0 ெஹ�ேட�) =ர5க ,"தைக�, (
ெமாழிய�ப�ட அமலா�க 

அ�டவைண ப	
வ�மா/. 

அ�டவைண 2-15: =ர5க அ�டவைண 

 

=ர5க அ�டவைண 

ெசய#பா  ப	�ரவ

1 

-23 

ப	�ரவ

1 

-24 

ப	�ரவ

1 

-25 

ப	�ரவ

1 

-26 

ப	�ரவ

1 

-27 

தள அ[மதி      

அகR% - சரைள ம0 & ெவத� பாைற 

அக./த#/  

அதிக =ைம      

I ஆ0  உ.ப"தி – 44,145 படேகா�8 - 

சாதாரண க#,  6094 Cbm – ெவத�  ரா�, 13,272 Cbm 

- சரைள ம0      

இர0டா� ஆ0  உ.ப"தி – 36620 Cum - ரஃ� 

?ேடா
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III ஆ0  உ.ப"தி – 29595 Cum - ரஃ� ?ேடா
 
     

IV ஆ0  உ.ப"தி - 24010 படேகா�8 - 

சாதாரண க#      

V ஆ0  உ.ப"தி –36645Cum - சாதாரண க# 
     

 

2.10 திட�கழி% ேமலா0ைம 

 

அ�டவைண 2-15: திட�கழி% ேமலா0ைம 

 
 வ. எ0 

 

வைக 

 

அள% அக./� (ைற 

 

 

 

 

 

 

1 க1ம 3.24 kg/day ������ �	��
 (�� ���� ����) 

2 க1மம.ற 

 

4.86 kg/day TNPCB அ5கீக1�க�ப�ட ம/=ழ.சியாள�க@ 

 

                             Asper CPCB வழிகா� த#க@: MSW per capital /day=0.45 kg/day 

2.11 =ர5க வ8கா# 

,வா1 ெசய#பா  தைர ம�ட"திலி�3� 38 ம9�ட� ஆழ� வைர ப13�ைர�க�ப கிற�. 

இ3த ப,திய	
 அ�கி# உ@ள ஆR�ைள கிண/க@ ம./� ஆR�ைள கிண/களD# இ�3� 

பா��,� ேபா�, தைர ம�ட"தி# இ�3� 64 ம9�ட��, கீேழ நJ�ம�ட� உ@ள�. எனேவ 

,"தைக� கால� (Hவ�� ,வா1 நட"�வதா# நில"த8 நJ� எ3த வைகய	�� 

பாதி�க�படா�. 

 

2.12 ச�தி ேதைவ 

இ3த சாதாரண க# ,வா1 தி�ட"தி., ெப1ய த0ணJ� ம./� மி
சார� ேதைவய	#ைல. 

 அகR%�, ஒ� மண	 ேநர"தி., 16 லி�ட� bச# =ர5க� ம./� சாதாரண க#ைல 

ஏ./வத., ஒ� மண	 ேநர"தி., 10 லி�ட� bச# ேதைவ. 
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தி�ட; ெசல% 

 

1 
A. நிைலயான ெசா"� ெசல%: 

1. நில"தி
 வ	ைல 

 

2. ெதாழிலாள� ெகா�டைக 

3. =காதார வசதி 

4. Uஃப	#லி5/ஃெப
சி5 ெசல% 

ெமா"த� = 

 

: 

: 

: 

: 

 

: 

 

Rs.11,80,000/- (Amount for Patta 

Land ) 

Rs. 1,32,000/- 

Rs. 75,000/- 

Rs. 85,000/- 

Rs.14,72,000/- 

2 
B. ெசய#பா�  ெசல%: 

: Rs.30,00,000/- 

 
இய3திர ெசல% 

: Rs.44,72,000/- 

 

 

1 
C. =./;dழ# ேமலா0ைம தி�ட ெசல%: 

தள"தி# கா�சி பலைக; க0காண	�-

கா./, நJ�, ச"த�; Kசி அட�,த# - 

ெசா3த த0ணJ� ேட5க� 7ல� த0ணJ� 

ெதளD"த#; வாகன டய�க@ கH%த#; 

கிU
 ெப#� ேம�பா ; சாைல ேம�பா  

& ேமலா0ைம; ெதாழி#சா� ஆேரா�கிய� 

ம./� பா�கா�; திட�கழி% 

ேமலா0ைம; ?�ேரா� நJ�; 

��ப	�க"த�க எ1ச�தி, CCTV நி/%த#, 

=ர5க ேமலாள� ம./� 

ப	ளா?ட�கE�கான ச�பள� 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: Rs. 23,36,000/- 

 

 

53



2.14 gRik tisak;  

1. =ர5க� ப,திய	
 ற" தா5க# ம0டல"தி# gRik tisaதி
 வள�;சி. 

2. =./;dழ# ேமலா0ைம தி�ட"தி
 (�கிய F/களD# ஒ
றாக ப=ைம tisak; 

ப13�ைர�க�ப கிற�, இ� dழலிய#, =./;dழ# ம./� =.றி6@ள ப,திய	
 

தர"ைத ேம�ப "��. 

3. ேவ�, வ	#வ� வாைக, நாவ# ேபா
ற உ@i� மர5க@ ,"தைக எ#ைல ம./� 

வழி"தட5களD��, ெசய#படாத ,வ	ய#களD�� ஆ0 �, 140 மர5க@ வ Jத� 5 ம9 

இைடெவளDய	# நட�ப �. 

4. இ3த ப,திய	# உய	�வாH� வ	கித� 70% ஆக இ��,� என எதி�பா��க�ப கிற� 

   அ�டவைண. 2-17 ேதா�ட�/ கா  வள�� தி�ட� 

 

(
ெமாழிய�ப�ட இன5களD
 ெபய� 
மர� ெதாட�3� 

வாRத# 

இன5களD
 

எ0ண	�ைக 

ேவ�, வ	#வ�, வாைக, ஈ;ைச, நாவ#, மா3தாைர, மகிழ மர�, 

வ	ளா மர�, � ம��, பைன, ம�த மர�, த3தி1, ெச5ெகா
ைற, 

�வர=, ேத"த5ேகா�ைட மர�, 5க� 

70% 700 

ெமா"த� 700 
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3 Rw;Wr; #oy; gw;wpa tpsf;fk;Rw;Wr; #oy; gw;wpa tpsf;fk;Rw;Wr; #oy; gw;wpa tpsf;fk;Rw;Wr; #oy; gw;wpa tpsf;fk;    

3.1 ெபா�: 

நிைலயான வள�;சிைய உ/தி ெச2வத.காக கர (ரடான க# ,வா1 ம./� சரைள ம0 

ப	1"ெத �பத.கான =ர5க (ைறயான� அ"தைகய (ைறய	# ேத�3ெத �க�பட 

ேவ0 �. =ர5க நடவ8�ைகக@ தள"தி
 த.ேபாைதய =./;dழ# நிைலைய எ�ேபா�� 

பாதி�கி
றன. இ� பாதகமான ம./� ந
ைம பய�,� வ	ைள%கைள� ெகா0 @ள�. 

=ர5க நடவ8�ைக6ட
 =./;dழைல" த�கைவ�க, த.ேபா�@ள =./;dழ# 

dRநிைலய	# ஆ2%கைள ேம.ெகா@வ� ம./� ப#ேவ/ =./;dழ# F/களD
 ம9தான 

தா�க"ைத மதி�ப	 வ� அவசிய�. இ� ெபா�"தமான ேமலா0ைம" தி�ட5கைள 

உ�வா�,வத.,�, நிைலயான வள5கைள� ப	1"ெத �பத.,� உத%�. 

 

த.ேபா�@ள =./;dழ# dRநிைலைய� 13� ெகா@ள, அ8�பைட" தர% =./;dழ# 

தா�க மதி�பo�8# தா�க5கைள அைடயாள� காண%�, கண	�க%� ம./� மதி�பo  

ெச2ய%� உத%கிற�. கள ஆ2% 7ல�, தி�ட"தி
 ப#ேவ/ காரண	கைள� க�"தி# 

ெகா0  அ8�பைட" தர% ேசக1�க�ப கிற�. இதி# அட5,�- 

• இய.ப	ய#- ப,தி, ம0 ப0க@, வ	ய	ய# ப0க@, நில�பர� ேபா
றைவ. 

• இரசாயன�- நJ�, கா./, இைர;ச# ம./� ம0 மா= அள%க@, (தலியன. 

• உய	1ய# - அ�ப,திய	
 ப#�ய	�, தாவர5க@ ம./� வ	ல5கின5களD
 வைகக@, 

இன5க@ ெசHைம, இன5க@ பரவ#, =./;dழ# அைம�களD
 வைகக@, அழி3� 

வ�� உய	1ன5க@ ம./�/அ#ல� உண�திற
 =./;dழ# அைம�களD
 இ�� 

அ#ல� இ#லாைம ேபா
றைவ. 

• ச7க� ெபா�ளாதார� - ம�க@ெதாைக, ச7க� க�டைம�, ெபா�ளாதார 

நிைலைமக@, வள�;சி" திற
க@, உ@i� ம�களD
 இட�ெபய�% ேபா
றைவ. 

 

3.1.1 ப8� ப,தி: 

=ர5க" தி�ட5கE�கான ஆ2%� ப,தி ப	
வ�மா/: 

• =ர5க ,"தைக ப,தி "(�கிய ம0டல�" 

• தி�ட எ#ைலய	# இ�3� 10 கி.ம9 =.றளவ	# உ@ள ஒ� ஆ2%� ப,தி இைடயக 

ம0டலமாக நியமி�க�ப� , ச7க-ெபா�ளாதார நிைலைய ஆ2% ெச2வத.காக, 
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=ர5க ,"தைக� ப,திய	
 எ#ைல எ#ைலய	லி�3� 10 கி.ம9 =.றள% ேத�% 

ெச2ய�ப� @ள�. 

 

க8த� எ0 SEIAA-TN/ F. எ0 9256/ ToR-1203/2022 ேததி: 14.07.2022 7ல� மாநில 

=./;dழ# தா�க மதி�பo�  ஆைணயதிலி�3� ,றி� வ	தி(ைறகைள� ெப./@ள�. 

அ8�பைட க0காண	� ஜூ
 (த# ஆக?� 2022 வைர ேம.ெகா@ள�ப கிற� ம./� 

ப,�பா2% =./;dழ# தா�க மதி�பo  அறி�ைகய	# வ	வ1�க�ப� @ள�. த.ேபா�@ள 

அ8�பைட ஆ2ைவ ேம.ெகா@வத.காக ஆதரவாள� M/s Ecotech labs Pvt. லிமிெட� உட
 

ஈ ப� @ளா�.  

3.1.2 பய
ப "த�ப � க�வ	க@ 

அ8�பைட தர% ேசக1��, தள"தி# ப	
வ�� க�வ	க@ பய
ப "த�ப�டன. 

1. வா6 மா=பா�8.கான இைண�ட
 =வாசி�க�F8ய Kசி மாதி1, எ
வ	ேராெட� APM 

460, APM411. 

2. ஃைப
 பா��8,ேல� ேம�ட� (FPM) மாதி1, APM 550 

3. ஒலி நிைல ம9�ட� மாட# SL–4010 

4. 2000 ெதாட� க0காண	� தானDய5கி வானDைல க0காண	� நிைலய� 

 

3.1.3 அ8�பைட தர% ேசக1� கால�: 

ம"திய மா=� க� �பா�  வா1ய� வழிகா� த#களD
ப8 அ8�பைட" தர% 

ேசக1�க�ப கிற�. அ8�பைட ஆ2% ஜூ
 (த# ஆக?� 2022 வைர ேம.ெகா@ள�ப கிற�. 

3.1.4 க0காண	�ப	
 காலஅள% 

அ�டவைண 3 1: மாதி1 ம./� ப,�பா2வ	
  காலஅள% 

ப0�F/க@ மாதி1 எ "த# காலஅள% 

கா./ dழ# - வானDைல (கா.றி
 ேவக�, 

கா.றி
 திைச, மைழ, ஈர�பத�, ெவ�பநிைல) 

தி�ட தள� 1 மண	ேநர 

ெதாட�;சி 

கா./ dழ# - மா=ப "திக@ 

PM 10 

PM 2.5 

SO2 

NOX 

PM இ# (
னDைல 

5 இட5க@ 24 மண	 
ேநர"தி., ஒ� 

வார"தி., 

இர0  (ைற 
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ச"த� 

 

5 இட5க@ 4 மண	ேநர�. 

நJ� (நில"த8 நJ�) 
pH, ெவ�பநிைல, ெகா3தளD�, ெம�னJசிய� 

க8ன"த
ைம, ெமா"த கார"த
ைம, 

,ேளாைர , ச#ேப�, ேளாைர , 

ைந�ேர�, ேசா8ய�, ெபா�டாசிய�, 

உ�"த
ைம, ெமா"த ைந�ரஜ
, ெமா"த 
ேகாலிஃபா��க@, மல ேகாலிஃபா��க@ 

5 இட5க@ வார� 

இ�(ைற, ஒ� 

ப�வமைழ 

அ#லாத கால� 

நJ� (ேம.பர� நJ�) 
pH, ெவ�பநிைல, ெகா3தளD�, ெம�னJசிய� 

க8ன"த
ைம, ெமா"த கார"த
ைம, 

,ேளாைர , ச#ேப�, ேளாைர , 

ைந�ேர�, ேசா8ய�, ெபா�டாசிய�, 

உ�"த
ைம, ெமா"த ைந�ரஜ
, ெமா"த 
ேகாலிஃபா��க@, மல ேகாலிஃபா��க@ 

அ�கி�@ள 

ஏ1க@/நதிய	லி�3� 

மாதி1 

8 மண	ேநர�, 

வார"தி., 

இர0  (ைற 

ம0 

(க1ம� ெபா�@, அைம�, pH, மி
 

கட"�"திற
, ஊ �வ�F8ய த
ைம, நJ� 
ைவ"தி��,� திற
, ேபாேராசி�8) 

 24 மண	 
ேநர(�, 

வார"தி., 

இர0  

(ைற6� 

dழலிய# ம./� ப#�ய	� ஆ2% 

 

5 இட5க@ 24 மண	 
ேநர"தி., 

ஒ�(ைற 5 

இட5களD# 

ச7க-ெபா�ளாதார ஆ2% 

(ம�க@ ெதாைக, எH"தறி% நிைல, 

ேவைலவா2�, ப@ளD, ம�"�வமைனக@ 

ம./� வண	க நி/வன5க@ ேபா
ற 

உ@க�டைம�) 

10 கிம9 =.றளைவ 

உ@ளட�கிய ஆ2%� 

ப,தி 

5 இட5களD# 

ஒ�(ைற 

 

 

3.1.5 இர0டா� நிைல தர% ேசக1� 

(த
ைம" தர%கைள" தவ	ர, இர0டா� நிைல" தர%கE� ேசக1��,� 

பய
ப "த�ப கி
றன; ெதா,"த#; ெதா,� ம./� வ	ள�க� 

• தாவர5க@ ம./� வ	ல5,க@ ஆ2% 
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• நில பய
பா�  ஆ2% 

• ம�க@ெதாைக ம./� ச7க-ெபா�ளாதார ப,�பா2% 

• வானDைல" தர%, இ3திய வானDைல ஆ2%" �ைறய	லி�3� (IMD) 

3.1.6 ஆ2% ப,தி வ	வர5க@ 

அ�டவைண 3 2 ஆ2% ப,தி வ	வர5க@ 

 

t. 
vz; 

வ	ள�க� 
வ	வர5க@ ஆதார� 

1.  

தி�ட இட� S.F.No. 196/1 - 1.48.0 Ha , ெப�மாநா  

கிராம�, இ���� தா��கா, ��ேகா�ைட 

மாவ�ட�, தமிRநா  மாநில� 

 

கள ஆ2% 

2.  

அ�சேரைக 

தJ��கேரைக 
Latitude: 10° 22' 51.6009" N  to 10° 22' 48.1562" N 

Longitude:78° 44' 3.9156" E  to 78° 43' 59.7973" E 

ேடாேபா தா@ 

3.  

ேடாேபா தா@ எ0. 

58 J/11 

ச�ேவ ஆஃ� 
இ3தியா 
ேடாேபாஷJ� 

4.  
=ர5க ,"தைக 

ப,தி 
1.48.0 Ha -- 

ஆ2%� ப,திய	# ம�க@ெதாைக (ம�க@ ெதாைக கண�ெக � 2011 ப8) 

5.  
ெமா"த ம�க@ 

ெதாைக  
2415 இ3திய 

ம�க@ 

ெதாைக 
கண�ெக � 

 
6.  

ெமா"த 
வ J களD
 

எ0ண	�ைக 
574 

7.  
அதிகப�ச 
ெவ�பநிைல (°C) 

34 
IMD 

8.  
,ைற3தப�ச 
ெவ�பநிைல (°C) 

24 

9.  

dழலிய# 

உண�திற
 

ப,திக@ - ச�� 

நில5க@, 

நJ�நிைலக@ 

அ#ல� ப	ற 

நJ�நிைலக@, 

கடேலார ம0டல�, 

 ேச3தம5கல� ெச� ேட� - 2.11 கிம9 - 
ெத
கிழ�, 

 ெவ@ளா/ ஆ/ - 2.40 கிம9, 
ெத
கிழ�, 

 கவ	நா  க0மா2 – 4 கிம9 – கிழ�, 

 ேமல"ேத("��ப�8 ,ள� - 5.70 

கிம9 - ெத
கிழ�, 

F,@ 

எ�"/கள 

ஆ2% 
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உய	��ேகாள5க@, 

மைலக@, கா க@ 

 ெகா�8 க0மா2 - 5.61 கிம9 - 
ெத
கிழ�, 

 ேத�க"K� ,ள� - 8.23 கிம9 - 
ெத
கிழ�, 

 அ1L� ஏ1 - 4.96 கிம9 - வட�, 

 ெப�:=ைன ஏ1 - 5.21 கிம9 - 
வடகிழ�, 

 ெபா
ன�ப
 ஓரண	 - 6.90 கி.ம9., 
கிழ�, 

 அ�க;சியா� ,ள� - 8.48 கி.ம9., 
கிழ�, 

 அட�ப
 ,ள� - 8.80 கி.ம9., 
வடகிழ�, 

 கீர5,8 க0மா2 - 6.30 கி.ம9., 
ேம., 

 பைழய கீர5,8 க0மா2 - 6.48 

கி.ம9., ெத
ேம., 

 ஈர�க0மா2 - 9.9 கி.ம9., ெத
ேம., 

 ேஹா#�?ெவா�" ஆைனக� - 12.46 

கிம9, ெத
ேம., 

 #வய# மிக%� அட�"தியான த� - 
1.67 கிம9 - ேம., 

 ஓரள% அட�3த த� - 7.30 கிம9 - 
ெத
ேம., 

 ெவ@ளா� ஆ�.எஃ� - 4.57 கிம9 - 
ெத
கிழ�,ϖ 

 ம#ல5,8 கா��கா  - 4.10 கிம9 - 
ெத
கிழ�, 

 ,8மியாமைல கா��கா  - 5.97 கிம9 
- வடேம., 

 சி
ன வள�கா  கா��கா  - 8 கிம9 - 
வடகிழ�, 

 ெபர��� கா��கா  - 8.33 கிம9, 
வடேம., 

 ��ேகா�ைட கா��கா  - 11.15 

கிம9, கிழ�, 

 ஊ�லா# மைல கா��கா  - 11.48 

கிம9, வட�, 

10.  
ம�க@ ெதாைக 

அதிக� உ@ள ப,தி 
��ேகா�ைட  -  7.19 Km -E 
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11.  

உண�திற
 வா23த 

மனDதனா# 

உ�வா�க�ப�ட 

நில� 

பய
பா களா# 

ஆ�கிரமி�க�ப�ட 

ப,திக@ 

(ம�"�வமைனக@, 

ப@ளDக@, 

வழிபா� " 

தல5க@, ச7க 

வசதிக@) 

t. 
vz; 

வ	ள�க� Kர� கி.ம9 

ப@ளDக@ & க#z1க@ 

1 ைவர�? ப�ளD� 

ப@ளD, 
��ேகா�ைட 

2.60 km, E 

2 =த�ச
 கைல 

ம./� 

அறிவ	ய# 

க#z1, 
ெப�மாநா  

2.72 km, E 

3 அர= 
ேம#நிைல�ப@ளD
, அ
னவாச# 

8.92 km, NW 

ம�"�வமைனக@ 

1 அர= 

��ேகா�ைட 

ம�"�வ� 

க#z1 & 
ம�"�வமைன 

12.78 km, E 

2 அர= ஆர�ப 

=காதார நிைலய� 

2 km, W 

F,@ 

எ�"/கள 

ஆ2% 

 

3.1.7 தள இைண�: 

இ3த தள� SH 71 - தி�;சிரா�ப@ளD (த# த:சா{� - 2.00 கிம9, ெத., ஆகியவ./ட
 

இைண�க�ப� @ள�. 
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பட� 3.1: தள இைண� 

 

3.2 நில பய
பா�  ப,�பா2% 

3.2.1 நில பய
பா�  வைக�பா  

நில� பய
பா  / நில�பர� - நில� பய
பா  எ
ப� மனDதனD
 ெசய#பா  ம./� 

நில"தி# ேம.ெகா@ள�ப � ப#ேவ/ பய
பா கைள� ,றி�கிற�. நில�பர� எ
ப� 

இய.ைகயான தாவர5க@, நJ�நிைலக@, பாைற/ம0, ெசய.ைக உைற ேபா
றவ.ைற� 

,றி�கிற�, இத
 வ	ைளவாக நில மா.ற� ஏ.ப கிற�. த.ேபாைதய நில பய
பா /நில 

வைக�பா  வைரபட� ப	
வ�� ேநா�க5கEட
 உ�வா�க�ப� @ள�. தி�ட 

எ#ைலய	லி�3� 10 கி.ம9.�,@ உ@ள ப#ேவ/ நில� பய
பா�ைட வைக�ப "�வேத 

ஆ2வ	
 (�கிய ேநா�கமா,�. 

 

3.2.2 (ைறைம 

�மிய	
 ேம.பர� ெதாட�பான பல தி�டமிட# ம./� ேமலா0ைம நடவ8�ைககE�, 

நில பய
பா  ம./� நில�பர� ப.றிய தகவ#க@ (�கியமானைவ (அக�வா# ம./� 

க��, 2000). நில� பய
பா  எ
ப� நில"தி# மனDதனD
 ெசய#பா கைள� ,றி�கிற�, 

அைவ ேநர8யாக நில"�ட
 ெதாட�ைடயைவ (ஆ0ட�ச
 ம./� பல�, 1976). நில 
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பய
பா  ம./� நில�பர� ஆகியைவ ஊ �வ# திறைன தJ�மானD�கிற�. #ெவளDக@ 

ம./� கா கEட
 ஒ�ப	 �ேபா� த1= ேம.பர�க@ த0ணJைர" 

த�கைவ"��ெகா@வதி#ைல, அைவ ேம.பர�ப	# நJ0ட கால"தி., த0ணJைர 

ைவ"தி��ப� ம� ம#லாம#, அேத ேநர"தி# அ� கீேழ ஊ �வ அ[மதி�கிற�. 

 

'நில� பய
பா ' ம./� 'நில�பர�' (LULC) எ
ற ெசா.க@ ெப��பா�� �மிய	
 

ேம.பர�ப	# காண�ப � அ�ச5க@ (நில�பர�) ம./� அவ./ட
 ெதாட�ைடய மனDத 

ெசய#பா  (நில� பய
பா ) ப.றிய தகவ#கைள வழ5,� வைரபட5கைள வ	வ1�க� 

பய
ப "த�ப கி
றன. ப#ேவ/ வைகயான நில பய
பா�  வ,�கைள" தJ�மானD�க 

ெசய.ைக�ேகா@ ெதாைலநிைல உண�திற
 பய
ப "த�ப கிற�, ஏெனனD# இ� 

வைரய/�க�ப�ட ேநர� ம./� வள5கைள� ெகா0ட ஒ� ெப1ய ப,திைய 

மதி�ப	 வத.கான வழி(ைறைய வழ5,கிற�. இ��ப	[�, ெசய.ைக�ேகா@ பட5க@ 

நில�பர� வ	வர5கைள ேநர8யாக� பதி% ெச2யா�, அைவ நில"தி
 ஒkெவா� 

ப,திய	லி�3�� ப	ரதிபலி�,� d1ய ச�திய	
 அ8�பைடய	# அளவ	ட�ப கி
றன. பல 

அைலநJள5களD# உ@ள பல நிறமாைல ஆ.றலி
 அள% �மிய	
 ேம.பர�ப	# உ@ள 

ெபா�ளD
 வைகைய; சா�3த� ம./� ,றி�ப	�ட நில�பர�ைப இ3த� ப	ரதிபலி"த 

ஆ.ற#க@ ஒkெவா
/ட[� ெதாட�ப "�வேத இத
 ேநா�கமா,�, இ� கா�சி அ#ல� 

8ஜி�ட# வ	ள�க"ைத� பய
ப "தி அைடய�ப கிற�. த.ேபாைதய ஆ2வ	#, தி�ட" தள� 

ம./� அைத; =.றி6@ள நில� பய
பா  ம./� நில�பர� ஆகியவ.ைற வ	1வாக ஆ2% 

ெச2வ� பண	யா,�. ஆ2% (
ெமாழிய�ப�ட தி�ட� ப,திைய; =.றி ெவkேவ/ 'நில� 

பய
பா ' ம./� 'நில�பர�' ஐ� க��கிற� ம./� ப	
ப.ற�ப�ட ெசய#(ைற கீேழ 

உ@ள�. 
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பட� 3.2 நில� பய
பா�  வைரபட"தி
 வழி(ைறைய� கா� � வ	ள�க�பட� 

 

3.2.3 ெசய.ைக�ேகா@ தர% 

2020 இ
 ெச
8ன# 2 ம#8?ெப��ர# ெசய.ைக�ேகா@ தர% த.ேபாைதய ஆ2%�, 

பய
ப "த�ப�ட�. ெசய.ைக�ேகா@ தர%களD
 வ	வர5க@ கீேழ ெகா �க�ப� @ளன. 

நில� க� �பா� � @ளD (ஜிசிப	) பண	க@/எ?ஓஐ ேடா�ேபா ஷJ�க@ 7ல� �மி 

ஒ�5கிைண� அைம�ப	# 8ஜி�ட# தரைவ� ெகா0  பட5களD
 தி�"த� 

ேம.ெகா@ள�ப�ட�. 

 

3.2.4 வைரபட"தி
 அள% 

வைரபட"தி
 பயன� வைரய/�க�ப�ட அளைவ� க�"தி# ெகா0 , 1:50000 ெச
8ன# 

2 தர%, (
ெமாழிய�ப�ட தள"தி., 10 கிம9 =.றளவ	# நில� பய
பா  / நில�பர� 

வைரபட"தி., பய
ப "த�ப�ட�. 10 கிம9 =.றள%�கான நில பய
பா�  வைககளD
 

வ	ள�க(�, 10கிம9 =.றள%�கான @ளD வ	வர5கE� ெகா �க�ப� @ளன. 
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3.2.5 வ	ள�க e�ப� 

?டா0ட�� ஆ
 ?கிU
 கா�சி வ	ள�க� நைட(ைற ப	
ப.ற�ப�ட�. ஆ2%� ப,திய	
 

ஆர�ப வ	ைர% உள%� பண	ய	
 ேபா�, ப#ேவ/ நில� பய
பா  / நில�பர� வ,�க@ 

SOI நில�பர� வைரபட5கEட
 வ	ள�க�ப�டன. நிற�, ெதானD, அைம�, அள%, வ8வ�, 

வ8வ�, நிழ#, இ��ப	ட� ம./� ெதாட�ைடய அ�ச5களD
 உ�வ� F/களா# 

உ�வா�க�ப�ட இய.ப	ய# ெவளD�பா க@ FCC பட"ெதா,�ைப வ	ள�,வத.,� 

பய
ப "த�ப கி
றன. பட F/களD
 அ8�பைடய	# ஒkெவா� நில� பய
பா  ம./� 

நில�பர� வ,�கE�,� பட வ	ள�க வ	ைசக@ உ�வா�க�ப�டன. 

 

ஜூ
 2016 FCC பட5க@ (8ஜி�ட# தர%) ஆ2%� ப,திய	
 ெதாட�ைடய நில பய
பா�  

வ,�கE�, வ	ள�க�ப�ட�. திைரய	# கா�சி வ	ள�க� ம./� ேம.பா�ைவய	ட�ப�ட பட 

வைக�பா  e�ப5க@ நில பய
பா�  வைக�பா�ைட" தயா1�க� பய
ப "த�ப கி
றன. 

1. ேடாேபா வைரபட5களDலி�3� ஆ2%� ப,திைய (உ"ேதச தள"தி# இ�3� 10 கிம9 

=.றள%) 8ஜி�ட# மயமா�,த# 

2. த.ேபாைதய ஆ2வ	#, 58J/10, 58J/11, 58J/14, 58J/15 ஆகியவ.றி
 ெச
8ன# 

ெசய.ைக�ேகா@ பட� ம./� SOI ேடாேபா தா@க@ ERDAS இேமஜி5 ம./� ARC-GIS 

ெம
ெபா�ைள� பய
ப "தி ேதைவயான வ	ள�க e�ப5கைள� பய
ப "தி 

வா5க�ப�  வ	ள�க�ப� @ளன. 

3. ெசய.ைக�ேகா@ தர% வ	ள�க� ம./� வ	ைளவான அல,களD
 ெவ�டைரேசஷ
 

4. ெசய.ைக�ேகா@ பட5கைள� பய
ப "தி நில� பய
பா  ம./� நில�பர� 

வைரபட"தி
 ைகேய�8# இ�3� கிைட�க�F8ய வழிகா� த#கைள 

ஏ./�ெகா@வ� (NRSA, 1989) 

5. கள ேசாதைன ம./� நில உ0ைம ச1பா�� 

6. இ/தி நில� பய
பா  ம./� நில�பர� வைரபட"தி
 கலைவ 

 

நில� பய
பா  ம./� நில�பர� வைக�பா  7
/ நிைலகளD# ெச2ய�ப� @ள�,  நிைல -

1 எ
ப� க�ட�ப�ட நில�, வ	வசாய நில�, பாழான நில�, ஈர நில5க@ ம./� நJ�நிைலக@ 

ேபா
ற நில�பர�கைள� ப.றிய பர3த வைக�பா  ஆ,�. இவ.ைற" ெதாட�3� நிைல –II 

க�ட�ப�ட நில5க@ நகர5க@/நகர5க@ ம./� கிராம5களாக� ப	1�க�ப கி
றன. வ	வசாய 
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நில� வ	ைளநில�, த1= நில�, ேதா�ட� என� ப#ேவ/ வைககளாக� ப	1�க�ப� @ள�, அேத 

சமய� த1= நில5க@, த� ம08ய நில�, த� இ#லாத நில�, =ர5க� ம./� ெதாழி#�ைற 

த1= நில� என� ப	1�க�ப� @ளன. ஈரநில5க@ உ@நா�  ஈரநில5க@, கடேலார ஈரநில5க@ 

ம./� தJ%க@ என வைக�ப "த�ப� @ளன. நJ�நிைலக@ ேம�� ஆ// ஓைட, கா#வா2, 

ெதா�8க@ ம./� வ	1,டா என வைக�ப "த�ப� @ளன. த.ேபாைதய ஆ2% நிைல II 

வைக�பா  ேம.ெகா@ள�ப� @ள�. SOI ேடாேபா வைரபட� இைண�ப	# வழ5க�ப கிற� 

ம./� தி�ட தள"தி# இ�3� 10 கிம9 =.றளவ	# ெசய.ைக�ேகா@ பட5க@ 

இைண�க�ப� @ளன 

 

3.2.6 ல ச1பா�� 

FCC இ# ,றி�ப	�ட நிறமாைல ைகெயா�ப5க@ / பட ெவளD�பா கைள உ�வா�,� 

ெவkேவ/ ேம.பர� அ�ச5களD
 ேசக1�, ச1பா�� ம./� பதி% ஆகியைவ ல 

ச1பா��ப	# அட5,�. ஆ2%� ப,திய	#, பட5களD
 வ	ள�க"தி
 ேபா� அைடயாள� 

காண�ப�ட ச3ேதக"தி.கிடமான ப,திக@ (ைறயாக ப�8யலிட�ப� , தைர 

ச1பா��ப	.காக ெதாட�ைடய SOI நில�பர� வைரபட5கE�, மா.ற�ப �. இைவ தவ	ர, 

அைன"� ெவkேவ/ வ,�கE� ,ைற3த� 5 மாதி1� ப,திகளா# 7ட�ப�8��,� 

வைகய	#, அ�ப,திய	# சமமாக வ	நிேயாகி�க�ப � வைகய	#, வ	ள�க�ப�ட நில� 

பய
பா  ம./� நில�பர� வ,�கைள; ச1பா��க, SOI நில�பர� வைரபட5கைள� 

ெகா0  பயண� பாைதக@ தி�டமிட�ப�டன. நில� பய
பா  ம./� நில�பர� வ,�க@ 

ம./� பய	� வள�;சி நிைல, ெவளD�ப � ம0, நில வ8வ�, இய.ைக ம./� நில; 

சிைதவ	
 வைக ப.றிய ப	ற �ைண" தகவ#க@ அட5கிய நில உ0ைம வ	வர5க@ பதி% 

ெச2ய�ப� , ெவkேவ/ நில பய
பா�  வ,�க@ எ �க�ப கி
றன, நில பய
பா�  

வைரபட� இைண�ப	# வழ5க�ப� @ள�. 
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3.2.7 நில பய
பா  வ,�களD
 வ	ள�க� 

3.2.7.1 நJ� 

ஆ0  (Hவ�� த0ணJ� அதிகமாக இ��,� ப,திக@; ஆ5கா5ேக அ#ல� இைட�கால 

நJ� உ@ள ப,திகைள 7ட�Fடா�; சிறிதள% அ#ல� அ1தான தாவர5க@, பாைறக@ 

அ#ல� க�ப#�ைறக@ ேபா
ற க�டைம�க�ப�ட அ�ச5க@ இ#ைல; எ "��கா� க@: 

ஆ/க@, ,ள5க@, ஏ1க@, ெப�5கட#க@, ெவ@ள� நிைற3த உ� சமெவளDக@. 

 

3.2.7.2 மர5க@ 

உயரமான (~15-ம9 அ#ல� அத., ேம.ப�ட) அட�"தியான தாவர5களD
 ,றி�ப	ட"த�க 

ெதா,�, ெபா�வாக 78ய அ#ல� அட�"தியான வ	தான"�ட
; எ "��கா� க@: 

மர"தாலான தாவர5க@, சவ
னா�க@, ேதா�ட5க@, ச�� நில� அ#ல� ச�� 

நில5கE�,@ அட�3த உயரமான தாவர5களD
 ெகா"�க@ (அட�"தியான/உயரமான 

தாவர5க@, இைட�கால நJ�ட
 அ#ல� அ8ய	# நJைர க0டறிய (8யாத அள%�, 

த8மனான வ	தான�). 

 

3.2.7.3 # 

சிறிய அ#ல� உயரமான தாவர5க@ இ#லாத ஒேரவ	தமான .களா# 7ட�ப�ட திற3த 

ப,திக@; ெவளD�பைடயான மனDத சதி இ#லாத கா�  தானDய5க@ ம./� .க@ 

(அதாவ�, தி�டமிட�ப�ட வய# அ#ல); எ "��கா� க@: இய.ைகயான #ெவளDக@ 

ம./� வய#ெவளDக@, மர5க@ 7ட�படாம#, மர5க@ இ#லாத திற3த சவ
னா, 

�5கா�க@/ேகா#ஃ� ைமதான5க@/#ெவளDக@, ேம2;ச# நில5க@. 

 

3.2.7.4 ெவ@ள"தி# 7Rகிய தாவர5க@ 

ெவளD�ப � ம0 அ#ல� பாைறைய� கா� � நில�பர�ப	# சிதறிய சிறிய தாவர5க@ 

அ#ல� ஒ.ைற" தாவர5களD
 கலைவ; மர5கைள வ	ட உயரமாக இ#லாத அட�3த 

கா கE�,@ த�க@ நிைற3த இட5க@; எ "��கா� க@: த�க@, மிக%� அ1தான 

.கைள� ெகா0ட சவ
னா�க@, மர5க@ அ#ல� ப	ற தாவர5களD
 மிதமான ம./� 

அ1தானைவ. 
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3.2.7.5 பய	�க@ 

மனDத�க@ பய	1ட�ப�ட/தி�டமி�ட தானDய5க@, .க@ ம./� பய	�க@ மர உயர"தி# 

இ#ைல; எ "��கா� க@: ேசாள�, ேகா�ைம, ேசாயா, க�டைம�க�ப�ட நில"தி
 த1= 

நில5க@. 

3.2.7.6 ?�ர�/த� 

ெவளD�ப � ம0 அ#ல� பாைறைய� கா� � நில�பர�ப	# சிதறிய சிறிய தாவர5க@ 

அ#ல� ஒ.ைற" தாவர5களD
 கலைவ; மர5கைள வ	ட உயரமாக இ#லாத அட�3த 

கா கE�,@ த�க@ நிைற3த இட5க@; எ "��கா� க@: த�க@, த�க@ ம./� 

த�க@, மிக%� அ1தான .கைள� ெகா0ட சவ
னா�க@, மர5க@ அ#ல� ப	ற 

தாவர5களD
 மிதமான ம./� அ1தானைவ. 

 

3.2.7.7 க�ட�ப�ட ப,தி 

மனDதனா# உ�வா�க�ப�ட க�டைம�க@; (�கிய சாைல ம./� இரய	# 

ெந�ெவா��,க@; பா��கி5 க�டைம�க@, அ�வலக க�8ட5க@ ம./� ,8ய	�� 

வ J க@ உ�பட ெப1ய ஒேர மாதி1யான ஊ �வாத ேம.பர�க@; எ "��கா� க@: 

வ J க@, அட�3த கிராம5க@ / நகர5க@, நைடபாைத சாைலக@, நில�கீ#. 
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பட� 3.3 தி�ட தள"தி# இ�3� 10 கிம9 =.றளவ	# நில பய
பா�  வ,�க@ 

 

3.2.7.8 தி�ட தள"தி# இ�3� 10 கிம9 =.றளவ	# ெவkேவ/ நில பய
பா�  வ,�க@ 

அ�டவைண 3 3 நில பய
பா�  (ைற 

t.vz;. ப	1%க@ பர�பள% in Sq.m 

1 த0ணJ� 5.8 

2 மர5க@ 5.44 

3 # 1 

4 ெவ@ள"தி# 7Rகிய தாவர5க@ 0.25 

5 பய	�க@ 125.91 

6 ?�ர�/த� 129.41 

7 க�ட�ப�ட ப,தி 58.73 

8 த1= நில� 0.55 
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3.3 நJ� dழ# 

3.3.1 வ	ளD� ம./� வ8கா# 

தி�ட தள� சராச1 கட# ம�ட"தி., ேம# 100m ஆ,�. தி�ட� ப,திய	
 10 கி.ம9.�,@ 

வ8கா# அைம� ெட
�18� ஆ,�. 

 

3.3.2 வ	ய	ய# 

இ�ப,திய	
 வ	ய	ய# ப1ணாம� (�கியமாக க0டன, க�டைம� ம./� fluvial 

ெசய#(ைறகளா# க� �ப "த�ப கிற�. ப#ேவ/ நில�பர�களD
 ப1ணாம� 

(�கியமாக இ3த ெசய#(ைறகE�, வ	ய	ய# அைம�களD
 மா/ப�ட எதி��பா# 

நி�வகி�க�ப கிற�. அ1� சமெவளDக@, எ:சிய மைலக@, ெப8ெம
�க@, ைத�க�ப�ட 

ெப8ெம
�? ம./� ெட#டாய	� சமெவளD ேபா
ற ப#ேவ/ நில�பர�க@ இ�ப,திய	# 

நிகRகி
றன. ஆழம.ற ெப8ெம
�க@ ெம#லிய ம0 786ட
 ேமாசமான ம./� 

மிதமான வ	ைள;சைல� ெகா0 @ளன. ைத�க�ப�ட ெப8ெம
�க@ ம./� ெட#டா 

சமெவளDக@ ந#ல நில"த8 நJ� திறைன� ெகா0 @ளன. 

 

ம0 

மாவ�ட"தி
 ம0ைண க��, சிவ�, க��, ேல�ட18�, வ0ட# ம./� கட.கைர 

ம0 என வைக�ப "தலா�. மாவ�ட"தி
 ேம.,� ப,திய	# க�� ம0 உ�வாகிற�. 

அ
னவாச��, ெத.ேக, இ�����, ேம.ேக, மைல�ப�8�, வட�ேக க3த�வேகா�ைட 

அ�ேக ,ள�,றி;சி, அற3தா5கி�, கிழ�ேக அ1மள� ம./� ஆல5,8ைய =.றி 

உயரமான நில5களD# ெச5க�� ம0க@ உ�வாகி
றன. ெவ@ளா�, அ�னDயா/ ம./� 

அ�லியா� ஆ/களD
 ேபா�கி# க�� ம./� பH� நிற மண# ம./� வ0ட# ம0 

ெகா0ட வ0ட# ம0 காண�ப கிற�, இ5, கட.கைர மண# மாவ�ட"தி
 கட.கைரய	# 

காண�ப கிற�. 
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பட� 3.4தி�ட தள"தி# இ�3� 10கிம9 ெதாைலவ	# உ@ள வ	ய	ய# 

 

3.3.3 வ	ய	ய#: 

��ேகா�ைட மாவ�ட"தி
 வ	ய	ய# உ�வா�க�, நா
கா� கால"தி
 வ0ட# ப8%க@ 

(த# ஆ��கிய
 6க"தி# உ�வான க8னமான பாைறகைள உ@ளட�கிய�. வ	ய	ய# 

Uதியாக (H ஆ2%� ப,திைய6� க8னமான பாைறக@ ம./� வ0ட# பாைற� 

ப,திகளாக� ப	1�கலா�. க8னமான பாைறக@ ேம.,� ப�க"தி# காண�ப கி
றன ம./� 

ஆ2%� ப,திய	
 கிழ�, திைசைய ேநா�கி வ0ட# உ�வாகிற�. =மா� 45 சதவ Jத� 

ேக��1ய[�, (3ைதய கால"திலி�3� ,வா�ட�ன1 கால� வைரய	லான வ0ட# 

ப8வ"ைத உ@ளட�கிய�. 

 

இ5, காண�ப � ப#ேவ/ வைகயான க8னமான பாைறக@ சா�ேனாைக�?, 

ஹா�
�ெள0ேட �னJ?, பேயாைட� �ென2?, கிராைன� ம./� ,வா��ைச�. 
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��ேகா�ைட மாவ�ட"தி
 ேம.,� ப,திய	# ப#ேவ/ வைகயான Gneiss பாைறக@ 

காண�ப கி
றன. ,
ன3தவ�ேகாய	#, தி�மய� ம./� ��ேகா�ைட" ெதா,திய	
 

ெத.,� ப,திக@ உ@ளD�ட ம"திய� ப,திய	# சா�ேனாைக� க@ ம./� கிராைன� 

பாைறக@ அதிக� காண�ப கி
றன. ஆ2%� ப,திய	
 ேம.,� ப,திய	# வ	ய�லிமைல, 

அ
னவாச# ம./� ேபானமராவதி ஆகிய ெதா,திகைள� ெகா0ட ப#ேவ/ வைகயான 

�ன J? பாைறக@ காண�ப கி
றன. அ
னவாச# ம./� தி�மய� ெதா,திகளD
 சில 

ப,திகளD# ,வா��ைச� ப8%க@ சிறிய அளவ	# காண�ப கி
றன. ,ள"K�, தி�மய� 

ம./� ��ேகா�ைடய	
 சில ப,திகளD# ப8க� பாைறக@ காண�ப கி
றன. 

 

இ�ப,திய	# காண�ப � வ0ட# ப8%க@, ம0, மண#, களDம0 ம./� சரைளம0 

ஆகியவ.ைற� ெகா0 @ள�. 7
றா� நிைல கால"தி# உ�வான வ0ட# ப8%க@ 

ேல�டைர�, அேரேனசிய? ம./� ஆ�கிேலசிய? மண.க# களDம0ைண� 

ெகா08��,�. அற3தா5கி, க3த�வேகா�ைட, ஆல5,8, தி�வர5,ள� ஆகிய 

ெதா,திகளD# இ3த ைவ�"ெதாைகக@ காண�ப கி
றன. க3த�வ�ேகா�ைட, தி�மய� 

ம./� ��ேகா�ைடய	
 சில ப,திகளD# களDம0, =0ணா�, மண#, க# ம./� 

களDம0, மண# க# ஆகியவ.ைற� ெகா0ட கிேரசி�8? ப8%க@ காண�ப கி
றன. 

மண#, சரைள ம0 ம./� வ0ட# ம0 ெகா0ட ஒ�5கிைண�க�படாத கைரேயார 

வ0ட# ப8%க@ ஆ.ற5கைரய	# காண�ப கி
றன. ஆ%ைடயா�ேகாய	# ம./� 

மண#ேம#,8 ெதா,திகளD# நா
கா� ஆ0  கால வ0ட# ம./� களDம0 ப8%க@ 

காண�ப கி
றன. ��ேகா�ைட மாவ�ட"தி
 கட.கைர எ#ைல�, அ�கி# கட.கைர 

(க க@ ம./� ,
/கEட
 F8ய மண# ப8%க@ அைடயாள� காண�ப கி
றன. 
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பட� 3.5 தி�ட தள"தி# இ�3� 10கிம9 ெதாைலவ	# உ@ள வ	ய	ய# 

 

3.3.4 நJ�வளவ	ய# 

வ	ய	ய# Uதியாக ��ேகா�ைட மாவ�ட"தி# க8னமான பாைறக@ ம./� வ0ட# 

ப,திக@ உ@ளன. 

க8னமான பாைறக@ ப,திக@ 

இ3த மாவ�ட"தி# =மா� 45% ஆ��கிய
 கால"தி
 க8னமான பா1ய அைம�களா# 

அ8ய	# உ@ள�. கிராைன8� �ன J?, ஹா�
�ெள0ேட பேயாைட� �ென2?, 

சா�ேனாைக� க@, ெப�மாைட� க@ ம./� ,வா��ைச� க@ ஆகியைவ க8னமான 

பாைற� ப,திய	# காண�ப � ப#ேவ/ வைகயான பாைறக@. ,ள"K�, தி�மய"தி
 

ெப��ப,தி ம./� ��ேகா�ைட தா��காவ	
 சில ப,திக@ ப8க� பாைறகளா# 

ஆ�கிரமி�க�ப� @ளன. 
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வ0ட# ப,திக@ 

வ0ட# ப8வ5களா# ஆ�கிரமி�க�ப�ட ப,தி 1. கிெர�ேடசிய? 2. 7
றா� நிைல 

ம./� 3. சம9ப"திய மாவ�ட"தி
 கிழ�,� பாதிய	# வ	Hகிற�. வ0ட# ப8வ5களா# 

ஆ�கிரமி�க�ப�ட ெமா"த பர�பள% மாவ�ட"தி
 ெமா"த வ	ய	ய# ப,திய	# 55% ஆ,�. 

��ேகா�ைட மாவ�ட"தி
 7
றா� நிைல ைவ�களD# ேல�டைர�, அர0 ம./� 

ஆ�கிேலசிய? ம./� க# ம./� களDம0 ஆகியைவ உ@ளன. 

 

கிெர�ேடசிய? ைவ�களD# களDம0, =0ணா�, மண# க# ம./� களDம0 மண.க# 

ஆகியைவ உ@ளன. கடேலார வ0ட# ப8%க@ ஒ�5கிைண�க�படாத மண#, சரைள ம0 

ம./� களDம0 ஆகியவ.ைற� ெகா0 @ள�. அற3தா5கி, க3த�வேகா�ைடய	
 (�கிய 

ப,திக@, ஆல5,8, ஆ%ைடயா�ேகாய	# ம./� மணேம#,8 ம./� ��ேகா�ைட 

தா��காவ	
 பாதி ப,திக@ 7
றா� நிைல ப8%களா# ஆ�கிரமி�க�ப� @ளன. 

க3த�வேகா�ைட, தி�மய"தி
 சி/ ப,திக@ ம./� ��ேகா�ைட தா�கா�களD
 பாதி 

ப,திக@ கி1ேடசிய? ைவ�களா# ஆ�கிரமி�க�ப� @ளன. மணேம#,8ய	
 பாதி 

ப,தி6�, ஆ%ைடயா�ேகாய	# தா��காவ	
 சி/ ப,திகE� ைவ�களா# 

ஆ�கிரமி�க�ப� @ளன. 

 

�ைளய	 த#: 

க8னமான பாைற அைம�களD# நில"த8 நJ1
 நிகR% ம./� இய�க� வானDைல 

அைம�களD
 e0ண	ய ம0டல5க@ ம./� (றி%க@, ப	ள%க@ ம./� 7� களD
 

திற3த அைம�கE�, க� �ப "த�ப கிற�. ெபா�வாக, க8னமான பாைற� ப,திகளD#, 

வானDைல ம./� ஆழ� ஆகிய இர08�� த8ம
 இைடவ	டா� ஏ.ப வ�. எனேவ 

க8னமான பாைற அைம�களD# நில"த8 நJைர Uசா�V ெச2வ� வானDைலய	
 தJவ	ர� 

ம./� ஆழ"தா# பாதி�க�ப கிற�. ஆR�ைள கிண/கைள �ைளய	 த# ம./� ப�� 

ேசாதைனகைள நட"�வத
 7ல� நில"த8 பாைற நிைல ம./� நJ�நிைல க0டறிய 

(86�. 
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மாநில நில"த8 ம./� ேம.பர� நJ� ஆதார தர% ைமய�, வ	சாரைணய	
 ேபா�, 

மாவ�ட� (Hவ�� 92�,� ேம.ப�ட ஆR�ைள கிண/கைள ேதா08ய�. மாவ�ட"தி# 

வானDைல ம0டல� தைர ம�ட"திலி�3� 7 (த# 22 ம9�ட� வைர மா/ப �. 

 

நJ�நிைல அள%��க@: 

க8னமான பாைற 

��ேகா�ைட மாவ�ட"தி# உ@ள நJ�நிைலய	
 த8ம
 தைர ம�ட"தி., கீேழ 12 ம9 (த# 

45 ம9 வைர மா/ப கிற�. ப8க வ8வ5களD# வானDைல ம./� (றி% வள�;சிய	
 தJவ	ர� 

ம./� அள% ஆகியைவ e0ண	ய e0�ைளய	
 வள�;சிய	# (�கிய ப5, வகி�கிற�. 

எ1மைல வ8வ5க@ ஏ.ப � ேபாெத#லா� ஆழமான ம./� மிக அதிக தJவ	ரமான 

வானDைல காண�ப கிற�. சா�ேனாைக� ப,திய	# வானDைல மிதமானதாக இ��,�. 

மாவ�ட"தி
 க8ன� பாைற� ப,திய	# உ@ள நJ�நிைல அள%� ப	
வ�மா/ 

கவனD�க�ப கிற�: 

 

அள%��க@ வர� 

ெப1ய �க@ ெபா�@ இ# ந
றாக வ	ைள;ச# 1-2 lpm 

8ரா
?மிசிவ	�8(8)ம92/நா@ 5-25m2/day 

ஊ �வ#(K)m/நா@ 3-16m/day 

 

வ0ட# வ8வ5க@: 

கிெர�ேடசிய? வ8வ5க@ 

இ�மாவ�ட"தி# காண�ப � வ0ட# ப8வ5களD# கிெர�ேடசிய? வ8வ5க@ மிக%� 

பழைமயானைவ, அைவ ெதா#ெபா�@ வளாக"ைத ஒ�8 6-8 கிம9 அகல� ெகா0ட ,/கிய 

ெப#�8# உ�வாகி
றன. தி�மய� தா��காவ	
 கிழ�,� ப,திகளD��, ��ேகா�ைட, 

ஆல5,8 ம./� க3த�வ�ேகா�ைடய	
 பாதி� ப,திகளD�� இ3த வ8வ5க@ 

காண�ப கி
றன. தா��கா�க@, (�கியமாக கர (ரடான மண#, களDம0, க5க� 

ம./� சரைள6ட
 ெதாட�ைடய களDம0 மண# க# ஆகியவ.ைற� ெகா0 @ள�. 

கிெர�ேடசிய? அைம�களD
 நJ�நிைல அள%� மதி�க@ கீேழ ெகா �க�ப� @ளன. 
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அள%��க@ வர� 

ெப1ய �க@ ெபா�@ இ# ந
றாக வ	ைள;ச# 3-4lpm 

8ரா
?மிசிவ	�8(8)ம92/நா@ 9-47m2/day 

ஊ �வ#(K)m/நா@ 0.5-2.80m/day 

 

7
றா� நிைல வ8வ5க@ 

இ�மாவ�ட"தி# காண�ப � 7
றா� நிைல வ8வ5க@ மிேயாசீ
 ம./� 

ைபேலாசீேனஜ? ஆ,�, ேம�� அைவ (H அற3தா5கி ம./� ஆ%ைடயா� ேகாய	# 

தா�கா�களD��, ��ேகா�ைட ம./� ஆல5,8 தா�கா�களD
 கிழ�,� ப,திகளD�� 

(�கியமாக மண.க.க@, களDம0, மண#, ம0பா0ட5க@, (தலியன உ@ளன. நJ�நிைல 

அள%��க@ 7
றா� நிைல அைம�களD
 மதி�க@ கீேழ ெகா �க�ப� @ளன: 

 

அள%��க@ வர� 

ெப1ய �க@ ெபா�@ இ# ந
றாக வ	ைள;ச# 5-10lpm 

8ரா
?மிசிவ	�8(8)ம92/நா@ 89-157m2/day 

ஊ �வ#(K)m/நா@ 1.5-3m/day 

 

�ைளய	 த# 

ேதா0 த# வைகக@ நில�பர�ப	
 உ�வா�க"தி., ஏ.ப ேவ/ப கி
றன. ெபா�வாக, 

ஒ� ப,திய	# உ@ள 7� க@, (றி%க@, ேகா க@ ேபா
றவ.றி
 நJ�8��, ஏ.ப, 30ம9 

(த# 200ம9 வைர ஆழ"தி# ஆR�ைள கிண/ ேதா0 வத., க8னமான பாைற 

அைம�களD# 88எ; 1�,க@ பய
ப "த�ப கி
றன. வ0ட# வ8வ5களD#, ,ழா2 

கிண.றி
 வ	�ட"தி., ஏ.ப ெவkேவ/ =ழலிகைள� ெகா0ட ேரா�ட1 1�,க@ 

பய
ப "த�ப கி
றன. ெப0ட
 ஓேவ� களDம0 ,ழா2 கிண/ ச1வைத" தவ	��க 

ேரா�ட1 1�களD# பய
ப "த�ப கிற�. வ0ட# ,ழா2 கிண/க@ பர�பள%, மகd# 

ேபா
றவ.ைற� ெபா/"� 30ம9 (த# 300ம9 வைர ஆழ� வைர ேதா0ட�ப கி
றன. 

வ0ட# அைம�களD#, ,ழா2 கிண/ ேதா0 வத., ைக =ழ�� க�வ	 10 ம9�ட� (த# 

15 ம9�ட� வைர இ��,�. நில"த8 நJ� ப	1"ெத "த#. 
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க8னமான பாைற 

க8னபாைறய	#, கிண/ வ8வைம� எளDைமயான�. ேம# ம0 ம./� அதிக வானDைல 

ம0டல� PVC ,ழா2 7ல� 7ட�ப�8��,� ம./� ம9த(@ள வானDைல, ப	ள%ப�ட, 

இைண3த ப,தி அ�ப8ேய வ	ட�ப கிற�. ��ேகா�ைட மாவ�ட"தி#, வானDைல 1.0 ம9 

(த# 12.0 ம9 வைர இ��,�. Granitic gneiss ப,திய	#, அதிக வானDைல உ@ள ப,தி 15 

ம9  இ
சா�ேனாைக� ப,தி வைர அதிகமாக இ��,�, வானDைல ம0டல� 8.0m (த# 10. 

ம9 வைர நJ�8�க�ப �. வ0ட# ப,திய	#, கிண/ க� மான� ,றி�ப	ட�ப�ட ப,திய	# 

மண# த8ம
 நிகRைவ� ெபா/"த�. ந#ல தரமான நJ1
 பர�பளைவ� க0டறிவத.காக 

லாக� க� மான"தி�� பய
ப "த�ப கிற�. 

 

 

 

பட� 3.6 தி�ட� ப,திய	லி�3� 5 கிம9 =.றளவ	# நில"த8 நJ� வா2�க@ 

 

3.3.5 நில"த8 நJ� தர க0காண	� 

நில"த8 நJ� தர க0காண	� ப	
வ�� இட5களD# ெச2ய�ப கிற� ம./� உட#, 

இரசாயன ம./� உய	1ய# அள%��கE�, ப,�பா2% ெச2ய�ப �. 

அ�டவைண 3 4 நில"த8 நJ� தர ப,�பா2% 
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=./;dழ# அள%��க@: நில"த8 நJ� தர ப,�பா2% 

க0காண	� கால� மா�; (த# ேம 2022 வைர 

வ8வைம� வ	திக@ ஆ2%� ப,திய	# உ@ள =./;dழ# அைம�களD
 அ8�பைடய

க0காண	� இட5க@ தி�ட" தள� -GW 1 

| தி�வ3தJ?வர� ேகாவ	#, சா"K�ப�8-GW2 

தமிRநா  கிட5, கழக�, ��ேகா�ைட-GW 3 

ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப@ளD, இ��லி- ஜி.டப	@L. 4 

ராமநாத
 ெச�8யா�Hr. ெநா8 ப@ளD, ந;ச3�ப�8- GW 5 

(ைற IS 3025 ப,தி I இ
 ப8 5 லி�ட� திய ேக
களD# த0ணJ� 

மாதி1க@ ேசக1�க�ப�  ஐ?பா�ஸி# உ@ள ஆ2வக"தி., 

ெகா0  ெச#ல�ப�டன.  

க0காண	�ப	
 

இைடெவளD 

ஒ� ப�வ"தி# ஒ�(ைற 

 

3.3.5.1 மாதி1 ெசய#(ைற 

நில"த8 நJ1
 தர� IS: 10500: 1991 (தி�"த எ0 -3 ஜூைல 2010 உட
 1993 

ம/உ/தி�ப "த�ப�ட�) உட
 ஒ�ப	ட�ப�ட�. (Hைமயான இய.ப	ய#-ேவதிய	ய# 

ம./� பா�b1யாவ	ய# ேசாதைனகE�காக (ைறேய 5-லி�ட� ப	ளா?8� ெஜ�1 ேகனD# 

ஐ3� மாதி1 இட5களDலி�3� நJ� மாதி1க@ ம./� 250 மி#லி கி�மி நJ�க� ெச2ய�ப�ட 

="தமான க0ணா8/ெப� பா�8லி# இ�3� கிரா� மாதி1யாக ேசக1�க�ப�ட�. IS: 3025 

(தி�"த�ப�ட ப,தி) ம./� நJ� ம./� கழி%நJைர ஆ2% ெச2வத.கான நிைலயான 

(ைறய	
 ப8 / (ைறய	
ப8 மாதி1க@ ப,�பா2% ெச2ய�ப�டன. 21ஆ� ேததி, APHA 

ஆ# F�டாக ெவளDய	ட�ப�ட�. 
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அ�டவைண 3 5: நிைலயான நைட(ைற 

வ. எ0 அள%��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"த8 நJ� மாதி1 (8%க@ 

வ. 
எ0 

அள%��க@ அல,க@ 
தி�ட தள� 

GW1 
GW 2 GW 3 GW 4 GW 5 

1 pH (at 25°C) - 7.43 7.37 7.28 7.82 7.57 

2 
Electrical 

Conductivity 
µS/cm 2170 

2330 2160 1758 1750 

3 Colour Hazen Unit 1 1.0 2.0 1.0 2.0 

4 Turbidity NTU BLQ(LOQ:1) BLQ(LOQ:1) BLQ(LOQ:1) BLQ(LOQ:1) BLQ(LOQ:1) 

5 
Total Dissolved 

Solids 
mg/L 

1210 1330 1305 967 962 

6 

Total 

Suspended 

Solids 

mg/L 

BQL(LOQ:2) BQL(LOQ:2) BQL(LOQ:2) BQL(LOQ:2) BQL(LOQ:2) 
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7 
Total Hardness 

as CaCO3 
mg/L 

693 771 649 515 502 

8 Calcium as Ca mg/L 579 327 396 324 384 

9 
Magnesium as 

Mg 
mg/L 

114 444 253 190 118 

10 Chloride as Cl mg/L 319 377 331 241 198 

11 Sulphate as SO4 mg/L 98.6 26.0 123 38.4 95.10 

12 
Total Alkalinity 

as CaCO3 
mg/L 

307 445 456 404 394 

13 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) 

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

15 Potassium as K mg/L 50.2 45.4 45.1 18.4 18.70 

16 Sodium as Na mg/L 250 310 270 198 185 

 

3.3.6 (8%களD
 வ	ள�க�: 

3.3.6.1 நJ1
 இய.ப	ய# அள%��க@: 

நJ1
 அ8�பைட இய.ப	ய# அள%��க@ அட5,� 

 

நிற�: 

தி�ட தள"தி# காண�ப�ட மதி� (உ0ைம/ெவளD�பைடயான நிற�): 1 ேஹச
 அல,. 

ஏ./�ெகா@ள�F8ய ம./� அ[மதி�க�ப�ட வர�க@: (ைறேய 5 Hazen அல,க@ 

ம./� 15 Hazen அல,க@. தி�ட தள"தி# உ@ள மதி�, IS 10500: 2012 (இ5கி�3� 

"தரநிைலக@" என ,றி�ப	ட�ப கிற�) ப13�ைர"த ஏ./�ெகா@ள�F8ய வர�கைள� 

ேபாலேவ உ@ள�. 

 

pH: 

தி�ட தள"தி# காண�ப�ட மதி�: 7.43 

ஏ./�ெகா@ள�F8ய ம./� அ[மதி�க�ப�ட வர�க@: 6.5-8.5. pH மதி� எ
ப� அமில 

அ8�பைட சமநிைலய	
 அளவ J  ஆ,�. தி�ட தள"தி# உ@ள pH இ
 மதி�, நJ� 

இய.ைகய	# ச./ ந நிைலயான� எ
பைத ெதளDவாக� ,றி�கிற�. 

 

fyq;fs;: 

தி�ட தள"தி# காண�ப�ட மதி�: <1 
ஏ./�ெகா@ள�F8ய ம./� அ[மதி�க�ப�ட வர�க@: (ைறேய 1 NTU & 5 NTU. 

fyq;fshfspd; மதி� ெபா�வாக ைப�ேடாப	ளா5�ட
க@ ம./� ப	ற ப8%க@ இ��பைத� 
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,றி�கிற�. தி�ட தள"தி# உ@ள மதி�, த0ணJ� ச./ fyq;fshf  இ��பைத� 

,றி�கிற�. 

 

ெமா"த கைர3த திட�ெபா�@க@: 

தி�ட தள"தி# காண�ப�ட மதி�: 1210 mg/L. 

ஏ./�ெகா@ள�F8ய ம./� அ[மதி�க�ப�ட வர�க@: (ைறேய 500 mg/L ம./� 2000 

mg/L. 

 

TDS எ
ப� த0ணJ1# இ��,� கனDம உ�க@ ம./� சிறிய அளவ	லான க1ம� 

ெபா��களD
 இ�� ஆ,�. ேம# ம0ண	# உ@ள ேகஷ
க@ ம./� அயனDக@ 

த0ணJரா# எ "�; ெச#ல�ப வதா#, இ� (�கியமாக ேம.பர� ஓ�ட"தி
 வ	ைளவாக 

ஏ.ப கிற�. தி�ட தள"தி# உ@ள மதி� நJ� ,ைற3த fyq;fis ,றி�கிற�. 

 

3.3.6.2 நJ1
 இரசாயன அள%��க@: 

,8நJ1
 இரசாயன அள%��க@ ப	
வ�மா/: 

 

கா#சிய�: 

தி�ட தள"தி# காண�ப�ட மதி�: 579mg/L. 

ஏ./�ெகா@ள�F8ய ம./� அ[மதி�க�ப�ட வர�க@: (ைறேய 75mg/L ம./� 200 

mg/L. 

 

கா#சிய� அ"தியாவசிய ம�ேராநிL�1ய0� ஆ,�. கா#சிய"தி
 மதி� 

ப13�ைர�க�ப�ட அ[மதி�க�ப�ட தர5கE�,@ உ@ள�.  

 

ெவளDம�: 

தி�ட தள"தி# காண�ப�ட மதி�: 114 mg/L. 

ஏ./�ெகா@ள�F8ய ம./� அ[மதி�க�ப�ட வர�க@: (ைறேய 30 mg/L ம./� 100 

mg/L. 

 

தி�ட தள"தி# உ@ள ெம�னJசிய"தி
 மதி� ஏ./�ெகா@ள�F8ய வர�ைப வ	ட 

அதிகமாக%�, அ[மதி�க�ப�ட வர�ைப வ	ட ,ைறவாக%� உ@ள�.  
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,ேளாைர  

தி�ட தள"தி# காண�ப�ட மதி�: 319 mg/L. 

ஏ./�ெகா@ள�F8ய ம./� அ[மதி�க�ப�ட வர�க@: (ைறேய 250 mg/L ம./� 1000 

mg/L. 

தி�ட தள"தி# ,ேளாைர  அள% ஏ./�ெகா@ள�F8ய ம./� அ[மதி�க�ப�ட 

வர�ப	.,@ உ@ள�.  

 

CaCO3 ஆக ெமா"த கார"த
ைம: 

தி�ட தள"தி# காண�ப�ட மதி�: 307 mg/L. 

ஏ./�ெகா@ள�F8ய ம./� அ[மதி�க�ப�ட வர�க@: (ைறேய 200 mg/L ம./� 600 

mg/L. 

 

ெமா"த கார"த
ைம எ
ப� கா�பேன� க@, ைபகா�பேன� க@ ம./� 

ைஹ�ரா�ைச கைள உ@ளட�கிய நJ1# கைர3�@ள அைன"� கார� ெபா��களD
 

ெசறிவ	
 அளவ J  ஆ,�. ெமா"த கார"த
ைமய	
 மதி� அ[மதி�க�ப�ட வர�ப	.,@ 

உ@ள�.  

 

க8ன"த
ைம: 

தி�ட தள"தி# காண�ப�ட மதி�: 693mg/L. 

ஏ./�ெகா@ள�F8ய ம./� அ[மதி�க�ப�ட வர�க@: (ைறேய 200 mg/L ம./� 600 

mg/L. 

 

தி�ட தள"தி# க8ன"த
ைமய	
 மதி� ஏ./�ெகா@ள�F8ய வர�ைப வ	ட அதிகமாக 

உ@ள� ஆனா# அ[மதி�க�ப�ட வர�ப	.,@ உ@ள�.  

 

3.3.7 ேம.பர� நJ� ப,�பா2% 

கவ	நா  க0மாய	# இ�3� ேம.பர� நJ� மாதி1க@ எ �க�ப�டன. (8%க@ கீேழ 

ெதா,�க�ப� @ளன. 
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அ�டவைண 3 7 ேம.பர� நJ� மாதி1 (8%க@ 

 

வ. 
எ0 

அள%��க@ அல,க@ 
 கவ	நா  க0மா2 

1 pH (at 25°C) - 8.11 

2 Electrical Conductivity µS/cm 623 

3 Colour Hazen Unit 3.0 

4 Turbidity NTU 13.3 

5 Total Dissolved Solids mg/L 350 

6 Total Suspended Solids mg/L 16.5 

7 Total Hardness as CaCO3 mg/L 126 

8 Calcium as Ca mg/L 67.1 

9 Magnesium as Mg mg/L 59.2 

10 Chloride as Cl mg/L 112 

11 Sulphate as SO4 mg/L 12.3 

12 Total Alkalinity as CaCO3 mg/L 104 

13 Iron as Fe mg/L 0.572 

14 Silica as SiO2 mg/L 14.8 

15 Potassium as K mg/L 15.5 

16 Sodium as Na mg/L 92.8 

 

 

கண	�:  : ேம.பர� நJ1
 தரமான� CPCB நJ� தர அள%ேகா#கEட
 A, B, C, D & E வைக நJ�ட
 

ஒ�ப	ட�ப கிற�. ேசாதைன (8வ	#, இர0  த0ணJ�� A வ,��, ெபா�3தவ	#ைல எ
ப� 

க0டறிய�ப�ட� (வழ�கமான ="திக1� இ#லாம# ஆனா# கி�மி நJ�க� ெச2த ப	ற, ,8நJ� 

ஆதார�). ஆனா#, வ,� B த0ணJ��,� கா�ட�ப � ேதைவகைள� ��"தி ெச2வதா# அைவ 

ெவளD�ற� ,ளDய��,� பய
ப "தலா�. 

 

3.3.8 காலநிைல ம./� வானDைலய	ய#: 

எ3தெவா� வள�;சி" தி�ட"ைத6� ெசய#ப "�வதி# ஒ� இட"தி
 த�பெவ�ப நிைல6� 

வானDைல6� (�கிய� ப5, வகி�,�. வானDைலய	ய# எ
ப� உ@i� கா.றி
 தர"ைத� 

13�ெகா@வத.கான திற%ேகாலா,�, ஏெனனD# வானDைல ம./� வளDம0டல சிதற# 

ஆகியவ./�, இைடேய கா.ைற உ@ளட�கிய பர3த ெபா�ளD# ஒ� அ"தியாவசிய ெதாட� 

உ@ள�. 
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ஆ0ைட நா
, ப�வ5களாக� ப	1�கலா�: 

,ளD�கால�: 8ச�ப� (த# ப	�ரவ1 வைர 

ப�வமைழ�, (3ைதய கால�: மா�; (த# ேம வைர 

மைழ�கால�: ஜூ
 (த# ெச�ட�ப� வைர 

ப�வமைழ�, ப	3ைதய கால�: அ�ேடாப� (த# நவ�ப� வைர 

 

காலநிைல 

ஆ0  (Hவ�� அதிக ெவ�பநிைல. மாவ�ட"தி# ெபா�வாக வற0ட ம./� ெவ�பமான 

காலநிைல நில%கிற�. வடகிழ�, ப�வமைழ ம./� ெத
ேம., ப�வமைழய	
 

ெச#வா�கி
 கீR மாவ�ட"தி# மைழ ெபாழிகிற�. அ�ேடாப� மாத"தி# வடகிழ�, 

ப�வமைழய	
 கீR மாவ�ட"தி# அதிகப�சமாக 397 மிம9 மைழ ெப2�@ள�. 

 

ii) ெவ�பநிைல 

சராச1 தினச1 ெவ�பநிைல அதிகப�ச� 33.7°C (த# ,ைற3தப�ச� 24°C வைர இ��,� 

 

iii) மைழ�ெபாழி% 

2019-2020 ஆ� ஆ08# மாவ�ட"தி
 இய#பான மைழயள% 742.12 மிம9�, எதிராக 946.7 

மி.ம9. ஆ0  மைழ�ெபாழி% இய#ைப வ	ட 204.58 மிம9 அதிகமா,�. 

 

��ேகா�ைட மாவ�ட�-இய#பான மைழ�ெபாழி% 

மிம9 இ# அல,. 

ஆ0
   

ஜன
வ1  

ப	�ர
வ1  

மா
�;  

ஏ�ர
#  

ேம  ஜூ

  

ஜூ
ைல  

ஆக
?�  

ெச
�  

அ�
ேடாப�  

நவ�
ப�  

8ச�
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 

 

ஆதார�: மாவ�ட ஆ2% அறி�ைக 

வானDைல தர% 
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வானDைல தர% - ெவ�பநிைல, மைழ�ெபாழி%, கா.றி
 ேவக�, கா.றி
 திைச ஆகியைவ 

தள"தி# அைம�பத
 7ல� AWS 7ல� பதி% ெச2ய�ப கி
றன. 

 

vi) கா./ திைச வைரபட� 

கா./ திைச எ
ப� ஒ� ,றி�ப	�ட கால�ப,திய	# ஒ� ,றி�ப	�ட இட"தி# கா.றி
 

திைசய	
 பரவைல� கா0ப	�க வ8வைம�க�ப�ட வைரபட5களD
 வ,�ைப� ,றி�கிற�. 

கா./ திைசக@ ஒ� எளDய வைரகைல தி�ட"தி# அதிக அளவ	லான தரைவ (
ைவ�பதா# 

பய[@ளதாக இ��,�. 

 

கா.றி
 ேவக� ம./� கா.றி
 திைச தர% எ �க�ப� , ஜூ
 (த# ஆக?� 2022 வைர 

கா./ திைச தி�டமிட�ப� @ள�. 
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பட� 3.7 வ	0�ேரா? 

 

3.3.9 மாதி1 இட5களD
 ேத�%: 

கா.றி
 திைச ம./� கா.றி
 ேவக"தி
 அ8�பைடய	# தி�ட" தள"�ட
 நா
, 

க0காண	� இட5க@ ேத�3ெத �க�ப கி
றன. அைன"� க0காண	� இட5கE� 

கா.றி
 திைசய	# ேத�3ெத �க�ப� @ளன. 
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3.4 =./�ற கா.றி
 தர� 

அ�டவைண 3 8: மாதி1 இட"தி
 ேத�% 

 

=./;dழ# அள%��க@: =./�ற கா./ 

க0காண	� கால� ஜூ
 2022 (த# ஆக?� 2022 வைர 

வ8வைம� வ	திக@ நில�பர� / நில�பர�, கா.றி
 (�கிய திைச (ஜூ
 (த# ஆக?� 

2022 வைர) ேபா
ற நில%� வானDைல நிைலைமக@ ேபா
ற 

காரண	களD
 அ8�பைடய	# க0காண	� நிைலய5க@ 

ேத�3ெத �க�ப கி
றன, கா./ மாதி1 நிைலய5கைள" 

ேத�3ெத �பதி# (�கிய ப5, வகி�கிற�. இ3த அள%ேகா#களD
 

அ8�பைடய	#, கீேழ கா�ட�ப� @ளப8 ப,திய	# 5 கா./ மாதி1 

நிைலய� ேத�3ெத �க�ப�ட�. 

க0காண	� இட5க@ இட� & ,றியo  
Distance (km) Direction 

தி�ட தள� 
-- -- 

| தி�வ3தJ?வர� ேகாவ	#, 

சா"K�ப�8 

4.55 
ேம#கா./ 

ேம., 

தமிRநா  கிட5, நி/வன�, 

��ேகா�ைட. 

6.28 
கீR�கா./ 

கிழ�, 

ஊரா�சி ஒ
றிய� 

ெதாட�க�ப@ளD, இ��பலி 

9.19 
,/�, கா./ 

ெத., 

ராமநாத
 ெச�8யா� 

உய�நிைல�ப@ளD, ந;ச3�ப�8 

6.40 
,/�, கா./ 

வட�, 
 

(ைற =வாசி�க�F8ய �க@க@ (PM10) - கிராவ	ெம�1� (IS 5182: ப,தி 23:2006) 

�க@க@ PM2.5 - கிராவ	ெம�1� (e0ண	ய �க@க@) 

ச#ப� ைட ஆ�ைச  - கேலா1ெம�1� (ேம., & ெக2� (ைற) 

(IS 5182: ப,தி 02: 2001) 

ைந�ரஜ
 ைட ஆ�ைச  - கேலா1ெம�1� (மா.றியைம�க�ப�ட 

ேஜ�க� & ேஹா;சிச� (ைற) (IS 5182: ப,தி 06:2006) 

க0காண	�ப	
 

இைடெவளD 

ஒ� வார"தி# 2 நா�க@, ஒ� மாத"தி# 4 வார5க@ ஒ� ப�வ"தி# 

3 மாத5க@ 
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3.4.1 =./�ற கா.றி
 தர�: (8%க@ & கல3�ைரயாட# 

 தி�ட" தள"தி�� ம.ற நா
, இட5களD�� க0காண	�க�ப�ட =./�ற கா.றி
  

தர"தி
 ேசாதைன (8%க@ கீேழ =��க�ப� @ளன. 

 

அ�டவைண 3 9 =./�ற கா.றி
 தர� 

,
ற
ிய

o 
 

 

இ
�
�
ப	
ட
�

 

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

,
ை

ற
3
த
ப
�
ச
�
 

 
அ
த
ிக
ப�

ச
�
 

 
ச
ரா

ச
1
  

9
8
 
ச
த
வ

Jத
�

 

 
,
ை

ற
3
த
ப
�
ச
�
 

 
அ
த
ிக
ப�

ச
�
 

 
ச
ரா

ச
1
  

9
8
 
ச
த
வ

Jத
�

 

 
,
ை

ற
3
த
ப
�
ச
�
 

 
அ
த
ிக
ப�

ச
�
 

 
ச
ரா

ச
1
  

9
8
 
ச
த
வ

Jத
�

 

 
,
ை

ற
3
த
ப
�
ச
�
 

 
அ
த
ிக
ப�

ச
�
 

 
ச
ரா

ச
1
  

9
8
 
ச
த
வ

Jத
�

 

 

AAQ 1 தி�ட 

தள� 

37 54 46.

1 

53.

54 

16 26 20.

9 

25.

54 

5 10 7.6 10 11 23 17.

1 

22.

54 

AAQ 2 தமிRநா  

கிட5, 

நி/வன� 

44 55 48.

4 

54.

27 

19 26 21.

9 

25.

54 

5 10 7.0 10 8 23 14.

8 

22.

54 

AAQ 3 ராமநாத
 

ெச�8யா
� 

ேம#நி
ைல�ப@
ளD 

53 64 58.

6 

64.

16 

23 30 26.

3 

29.

54 

5.5 13 8.8 12.

77 

12.

1 

28.

6 

19.

8 

28.

09 

AAQ 4 தி�வ3தJ
?வர� 

ேகாவ	# 

54 69 61.

4 

68.

04 

23 32 27.

6 

31.

54 

6.7 11.

8 

9.3 11.

43 

15.

41 

25.

96 

20.

9 

25.

51 

AAQ 5 ப:சாய"
� 

ேம#நி
ைல�ப@
ளD 

49 60 54.

7 

59.

84 

20 29 24.

2 

28.

54 

5 11 8.1 10.

54 

10 24.

2 

17.

8 

23.

64 

NAAQ 
தரநிைலக@ - 

,8ய	�� ப,தி 

100 (µg/m3 ) 60(µg/m3 ) 80 (µg/m3 ) 80 (µg/m3 ) 
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3.4.2 =./�ற கா.றி
 தர"தி
 வ	ள�க�: 

தா�க"ைத மதி�ப	 வத.,, AAQ தி�ட தள� ம./� நா
, இட5களD# 

க0காண	�க�ப�ட�. 

 

கவனD�: 

PM10 (69(µg/m3), PM 2.5(32 (µg/m3), SOx (13 (µg/m3) ,NOx (28.6 (µg/m3) ஆகியவ.றி
 

அதிகப�ச மதி� ெவkேவ/ இட5களD# காண�ப கிற�. 

 

கண	�: 

PM10, PM2.5, Sox, NOx �கான க0காண	� (8%க@ ேகாய	# ப,திய	# அதிகமாக இ��ப� 

க0டறிய�ப�ட�, இத., த.ேபா�@ள =ர5க நடவ8�ைக காரணமா,�. 

கவனD�க�ப�ட மதி�க@ அைன"�� NAAQ ஆ# ப13�ைர�க�ப�ட தர5கE�,@ உ@ளன. 

 

 

பட� 3.8 ஆ2%� ப,திய	# PM10 (µg/m3) ெசறி% 
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பட� 3.9 ஆ2%� ப,திய	# PM2.5 (µg/m3) ெசறி% 

 

 

பட� 3.10 ஆ2%� ப,திய	# SOx (µg/m3) ெசறி% 
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பட� 3.11 ஆ2%� ப,திய	# NOx (µg/m3) ெசறி% 

 

3.5 இைர;ச# dழ#: 

அ�டவைண 3 10 இைர;ச# ப,�பா2% 

=./;dழ# அள%��க@: ச"த� ப,�பா2% 

க0காண	� கால� ஜூ
 (த# ஆக?� 2022 வைர 

வ8வைம� வ	திக@ ப,திய	
 உண�திற
 அ8�பைடய	# 

க0காண	� இட5க@ தி�ட" தள� - N 1 

| தி�வ3தJ?வர� ேகாவ	#, சா"K�ப�8 - N 2 

தமிRநா  கிட5,� கழக�, ��ேகா�ைட- N 3 

ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப@ளD, இ��லி - N 4 

ராமநாத
 ெச�8யா� ேம#நிைல� ப@ளD, ந;ச3�ப�8– N 5 

(ைற பக# ம./� இர% ேநர5களD# இைர;ச# அள% ம9�டைர� 

பய
ப "தி ேத�3ெத �க�ப�ட இட5களD# ஒலி அள% 

அளவ J க@ எ �க�ப�டன. இைர;ச# நிைல அளவ J க@ மண	ேநர 

இைடெவளDய	# 24 மண	ேநர� ெதாட�3� எ �க�ப�டன 

க0காண	�ப	
 

இைடெவளD 

5 இட5களD# இ�3� ஒலி மாதி1க@ ேசக1�க�ப�டன - ஒ� 

ப�வ"தி., ஒ�(ைற 
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தி�ட" தள� உ�பட ேத�3ெத �க�ப�ட 5 இட5களD# =./�ற இைர;ச# நிைலக@ 

க0காண	�க�ப கி
றன ம./� க0காண	� (8%க@ கீேழ ெதா,�க�ப� @ளன3.5.1 நா@ 

இைர;ச# அள% (Leq நா@) 

அ�டவைண 3 11 பக# ேநர இைர;ச# நிைல (Leq பக# ேநர�) 

 

இட� 

Leq day in dB(A) 

அதிகப�ச� ,ைற3தப�ச� சராச1 

தி�ட தள� 
53  45 50 

| தி�வ3தJ?வர� ேகாவ	#, சா"K�ப�8 
53 42 48 

தமிRநா  கிட5, கழக�, ��ேகா�ைட 
61 52 57 

ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப@ளD, இ��லி 52 38 46 

ராமநாத
 ெச�8யா� ேம#நிைல� ப@ளD, 

ந;ச3�ப�8 

60 46 54 

 

3.5.2 இர% இைர;ச# நிைல (Leq Night) 

அ�டவைண 3 12 இர% ேநர இைர;ச# நிைல (Leq Night) 

 

இட� 

Leq Night in dB(A) 

அதிகப�ச� ,ைற3தப�ச� சராச1 

தி�ட தள� 
45 37 41 

| தி�வ3தJ?வர� ேகாவ	#, 

சா"K�ப�8 

41 34 38 

தமிRநா  கிட5, கழக�, ��ேகா�ைட 
46 39 42 

ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப@ளD, 

இ��லி 
39 30 34 

ராமநாத
 ெச�8யா� ேம#நிைல� 

ப@ளD, ந;ச3�ப�8 

45 37 41 
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கவனD�: 

தமிRநா  ேசமி�� கிட5, கழக�, ��ேகா�ைடய	# அதிகப�சமாக பக# ேநர இைர;ச# 

ம./� இர% ேநர இைர;ச# (ைறேய 61 dB(A) ம./� 46 dB(A) என க0டறிய�ப� @ள�. 

,ைற3தப�ச பக# இைர;ச# ம./� இர% இைர;ச# (ைறேய 38dB (A) ம./� 30dB(A) 

ஆ,�, இ� ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப@ளD, இ��லிய	# காண�ப�ட� 

 

3.6 ம0 dழ# 

தி�ட தள"தி# இ�3� 10 கிம9 =.றள%�, ம0 dழ# ஆ2% ெச2ய�ப கிற�. 5 கி.ம9 

=.றள% பட� எ3த வ	தமான அ1�பா�� ம0 பாதி�க�படவ	#ைல எ
பைத� கா� கிற�. 

 

 

பட� 3.12 தி�ட� ப,திய	லி�3� 5 கிம9 =.றளவ	# ம0 அ1� (ைற 

 

3.6.1 அ8�பைட தர%: 

ம0ண	
 தர� ,றி"த த.ேபாைதய ஆ2%, (
ெமாழிய�ப�ட தி�ட"தி
 ெசய#பா� � 

க�ட"தி
 காரணமாக, அதிக1�,� ெசறி%க@ ஏேத[� இ�3தா# எதி�கால"தி# க0டறிய 

உத%� அ8�பைட ப0கைள நி/%கிற�. மாதி1 இட5க@ ப	
வ�� ேநா�க5கEட
 

அைடயாள� காண�ப� @ளன: 

• (
ெமாழிய�ப�ட தி�ட"தி
 தா�க"ைத ம0 ப0க@ ம./� 

• வ	வசாய உ.ப"தி"திற
 பா�ைவய	# மிக (�கியமாக ம0ண	
 ம9தான தா�க"ைத 

தJ�மானD"த#. 
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அ�டவைண 3 13 ம0 தர ப,�பா2% 

=./;dழ# அள%��க@: ம0 தர ப,�பா2% 

க0காண	� கால� ஜூ
 (த# ஆக?� 2022 வைர 

வ8வைம� வ	திக@ ஆ2%� ப,திய	
 =./;dழ# அைம�களD
 அ8�பைடய	# 

க0காண	� இட5க@ தி�ட" தள� – SQ 1 

| தி�வ3தJ?வர� ேகாவ	#, சா"K�ப�8 - SQ 2 

தமிRநா  கிட5, நி/வன�, ��ேகா�ைட - SQ 3 

ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க� ப@ளD, இ��பலி- SQ 4 

ராமநாத
 ெச�8யா� ேம#நிைல� ப@ளD, ந;ச3�ப�8– SQ 5 

(ைற மாதி1 ஆஜ�க@ ம./� வய# திற
 க�வ	ைய� பய
ப "தி 

கலைவ ம0 மாதி1க@ 

க0காண	�ப	
 

இைடெவளD 

ஒ� ப�வ"தி., ஒ�(ைற 5 இட5களD# ம0 மாதி1க@ 

ேசக1�க�ப�டன 

 

ஆ2%� ப,திய	
 ம0ண	
 தர"ைத மதி�ப	 வத.,, 5 க0காண	� நிைலய5க@ 

ேத�3ெத �க�ப�  (8%க@ கீேழ ெதா,�க�ப� @ளன. 

 

அ�டவைண 3 14 ம0 தர ப,�பா2% 

அள%��க@ அல, 

தி�ட" 

தள�  

SQ 1 

SQ 2 SQ 3 SQ 4 SQ5 

pH (at 25°C) - 7.18 6.69 8.24 7.96 7.72 

Specific Electrical 

Conductivity 
mS/cm 0.89 0.14 0.12 0.16 0.18 

Water Holding 

Capacity 
ml/l 

8 6 7 6 11 

Chloride g/cm3 288 307 216 232 533 

Soluble Calcium mg/kg 
92 

BQL(LO
Q:10) 

BQL(LOQ:
10) 24 25 

Soluble Sodium mg/kg 34 67 19 73 97 

Soluble Potassium mg/kg 9 20 6 19 42 

Organic matter % 0.35 0.28 0.19 0.26 0.32 
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Soluble Magnesium mg/kg 42 69 135 29 74 

Total Soluble 

Sulphates 
% 

964 162 22 23 101 

Cation  Exchange 

Capacity 
mg/kg 19.2 21 18.6 19 17.4 

Total Nitrogen % 0.027 0.02 0.025 0.031 0.03 

Bulk Density meq/100g 1.2612 1.3808 1.3610 1.3466 1.1803 

Phosphorous meq/kg 6.20 7.56 6.50 3.54 0.96 

Sand % 45 35 42 46 60 

Clay mg/kg 9 17 4 11 16 

Silt mg/kg 45 49 54 43 24 

SAR mg/kg 0.7 1.7 1.6 2.4 2.2 

Silicon % 0.92 0.81 0.77 0.69 0.92 

 

3.6.1.1 இய.ப	ய#ப0க@: 

வழ�கமான சா,ப8 (ைறக@ ம0ண	
 ெமா"த அட�"திைய அதிக1�கி
றன, இதனா# 

=��க"ைத K0 கிற�. இத
 வ	ைளவாக நJ� ஊ �வ# வ	கித� ,ைறகிற� ம./� ம0 

வழியாக ேவ�க@ ஊ �%கிற�. ,ைற3த ெமா"த அட�"தி ெகா0ட ம0 சாதகமான 

இய.ப	ய# நிைலைமகைள� ெகா0 @ள�, அேதசமய� அதிக அட�"தி ெகா0டைவ 

வ	வசாய பய	�கE�, ேமாசமான இய.ப	ய# நிைலகைள ெவளD�ப "�கி
றன. ஆ2%� 

ப,திய	# ம0ண	
 ெமா"த அட�"தி 1.1803 (த# 1.3808meq/100g வைர இ�3த�, இ� 

தாவர வள�;சி�, சாதகமான இய.ப	ய# நிைலைய� ,றி�கிற�. நJ� தா5,� திற
 6ml/l 

(த# 11 ml/l வைரய	# காண�ப�ட�. 

 

3.6.1.2 இரசாயன ப0க@: 

ம0ண	
 இரசாயன ப0க@ pH, ப1மா.ற� ெச2ய�F8ய ேகஷ
க@ ம./� NPK 

மதி�க@ ம./� க1ம� ெபா��களD
 வ8வ"தி# க�%/த# நிைல ஆகியைவ அட5,�. 

pH இ
 மதி� 6.69 (த# 8.24 வைர இ��,�, இ� ம0ண	
 ெப��பாலான pH ச./ 

கார"த
ைமைய� ,றி�கிற�. தி�ட தள"தி# உ@ள ம0 இய.ைகய	# ேசா8� ஆ,�, 

ஏெனனD# அைவ மிக%� ேமாசமான க�டைம�ைப� ெகா08��கி
றன, இ� நJ� ஊ �வ# 

ம./� வ8கா# ஆகியவ.ைற� க� �ப "�கிற� அ#ல� த �கிற�. க1ம� ெபா��க@ 

0.19 (த# 0.35% வைர மா/ப �, இ� ம0 சிறி� வளம.றதாக இ��பைத� ,றி�கிற�. 

 

3.7 dழலிய# ம./� உய	1ய# ப
(க"த
ைம 

=./;dழ�� ப#�ய	� ெப��க(� தி�ட இட"ைத; =.றி 10 கிம9 =.றள%�, ஆ2% 

ெச2ய�ப கிற�. தி�ட" தள� ம./� தி�ட� ப,திைய; =.றி6@ள 2 கி.ம9., ைமய 
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ம0டலமாக%�, 2 கி.ம9 (த# 10 கி.ம9 =.றள% வைர, இைடயக ம0டலமாக%� 

க�த�ப கிற�. 

• ைமய ம0டல"தி# உ@ள தாவர5க@ ம./� வ	ல5கின5களD
 மதி�பo�8.காக 

(த
ைம கள ஆ2% ேம.ெகா@ள�ப கிற� 

• இதRக@/இல�கிய5களD# இ�3� இர0டா� நிைல தர% ஆ2% ெச2ய�ப� , 

தா5க# ம0டல"தி# உ@ள உய	1ன5கைள� 13� ெகா@ள ெதா,�க�ப�ட�. 

 

3.7.1 தாவர5க@ ப,�பா2%�கான (ைறக@: 

3.7.1.1 அ �, மாதி1 (ைறக@ 

 ,வா�ரா� - 28 வ8வ� (எ.கா. ச�ர� அ#ல� ெசkவக� அ#ல� ப	ற வ8வ�) 

மாதி1 அல,களாக� பய
ப "த�ப கிற� 

 ப1மா.ற� 

o ைல
 8ரா
ெச��க@ ஒ� நJள� ப1மாண"ைத ம� ேம ெகா08��,�, 

ெபா�வாக மாதி1 எ �க�பட ேவ08ய ப,தி (Hவ�� நJ�8�க�ப�ட 

ேட�பா# வைரய/�க�ப கிற�. 

o ெப#� �ரா
ெச��க@ அகல� ம./� நJள� ெகா0டைவ. 

o பா�ைவயாள� மாதி1 தள� (Hவ�� ஒ� க.பைன� ேகா  வழியாக 

(
ேனறி, ,றி�ப	�ட மாதி1 @ளDகைள" தJ�மானD�க அவ�களD
 இட"ைத� 

பய
ப "�� ேபா� ேவக-ப1மா.ற5க@ நி/வ�ப கி
றன. 

 

3.7.1.2 அ �, ,ைறவான மாதி1 (ைறக@ 

 ெந�5கிய தனD�ப�ட (ைற - ஒkெவா� சீர.ற @ளDய	லி�3�� அ�கி�@ள 

நப��கான Kர� அளவ	ட�ப கிற�. 

 அ�கி�@ள அ0ைட (ைற - ஒ� தனDநப1டமி�3� அத
 அ�கி�@ள அ0ைட 

வ J�டா��, Kர� அளவ	ட�ப கிற�. 

 ேர0ட� ேஜா8க@ (ைற - மாதி1 @ளDய	
 எதி� ப�க"தி# ஒ�வ1டமி�3� 

இ
ெனா�வ��, Kர� அளவ	ட�ப கிற�. 

 @ளD-ைமய காலா0  (PCQ) (ைற - ஒkெவா� ,வா�ர�8�� மாதி1 

@ளDய	லி�3� அ�கி�@ள நப��கான Kர� அளவ	ட�ப கிற�. 

 

3.7.2 கள ஆ2% & வழி(ைற ஏ./�ெகா@ள�ப�ட�: 
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(ைறய	
 ெபா�"த"ைத மதி�ப	ட, சீர.ற கள ஆ2% ெச2ய�ப�ட�. தி�ட� ப,திய	லி�3� 

2 கிம9 =.றளவ	# கள ஆ2% நட"த�ப� , இன5க@ அட�"திய	
 அ8�பைடய	# ஐ3� 

இட5க@ ேத�% ெச2ய�ப�டன. ம.ற மாதி1 (ைறகEட
 ஒ�ப	 �ேபா� 

(
ெமாழிய�ப�ட ஆ2%�, ,வா�ரா� (ைற ேத�3ெத �க�ப�ட�, ஏெனனD# அைவ 

பய
ப "�வத., எளDைமயானைவ. ,வா�ர� அ �,க@ அள% ம./� வ8வ"தி# ஒேர 

மாதி1யானைவ ம./� மாதி1 ப,தி (Hவ�� ேதாராயமாக வ	நிேயாகி�க�ப கி
றன, இ� 

ஆ2% வ8வைம�ைப ேநர8யானதா�,கிற�. அைவ மிக%� மலி% e�ப5களD# ஒ
றா,�, 

ஏெனனD# அைவ மிக� ,ைற3த ெபா��க@ ேதைவ�ப கி
றன. 

 

3.7.3 ஆ2% (8%: 

தனD"தனD இன5களD
 (மர5க@) அட�"தி, இைடெவளD, அ8"தள� ப,தி, மி,தி ம./� 

(�கிய"�வ மதி�� ,றியo  ேபா
ற தாவர-ச7கவ	ய# அள%��க@ ஆ2%� ப,திய	# 

ெவkேவ/ அள%களD# ேதாராயமாக ைவ�க�ப � ,வா�ேர�8# தJ�மானD�க�ப�ட�. 

ெதாட�ைடய இைடெவளD, ெதாட�ைடய அ8"தள� ப,தி ம./� ஒ�பo�  அட�"தி 

ஆகியைவ கண�கிட�ப�டன, ேம�� இ3த 7
றி
 F� "ெதாைக ப#ேவ/ 

உய	1ன5கE�கான (�கிய மதி� ,றியo�ைட (IVI) ,றி�கிற�. த�க@, 7லிைகக@ 

ம./� .கE�,, அட�"தி, இைடெவளD, உறவ	ன� அட�"தி & சா� இைடெவளD 

க0டறிய�ப�ட�. 

 

ப#ேவ/ வைகயான தாவர5களD
 அதிகப�ச ப	ரதிநிதி"�வ"ைத� ெப/� வைகய	# மாதி1 

நில5க@ ேத�3ெத �க�ப�டன ம./� 2 கிம9 =.றள% ெகா0ட ஆ2%� ப,திய	
 

ெவkேவ/ ப,திகளD# அ �,க@ அைம�க�ப�டன. தாவர5களD
 ப,�பா2%, ஆ2%� 

ப,திய	# உ@ள ஒkெவா� இன"தி
 ஒ�பo�டளவ	# (�கிய"�வ"ைத தJ�மானD�க%�, 

ெபா�ளாதார Uதியாக மதி�மி�க உய	1ன5க@ ெசய#பா�8# அ;=/"த��, உ@ளாவைத 

ெவளD�ப "த%� உத%�. 

 

அ�டவைண 3 15 அட�"தி, இைடெவளD (%), ஆதி�க�, சா� அட�"தி, சா� இைடெவளD, 

உறவ	ன� ஆதி�க� & (�கிய மதி�� ,றியo  

 

அள%��க@ d"திர� 

அட�"தி இன5களD
 தனDநப�களD
 ெமா"த எ0ண	�ைக/ மாதி1 எ �பதி# 

பய
ப "த�ப � நா.கர5களD
 ெமா"த எ0ண	�ைக 
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இைடெவளD (%) (இன5க@ நிகH� ,வா�ரா�களD
 ெமா"த எ0ண	�ைக/ ஆ2% 

ெச2ய�ப�ட ,வா�ரா�களD
 ெமா"த எ0ண	�ைக) * 100 

ஆதி�க� ெமா"த அ8"தள ப,தி / ெமா"த ப,தி மாதி1 

மி,தி இன5களD
 தனDநப�களD
 ெமா"த எ0ண	�ைக/ அைவ நிகH� 

,வா�ரா�களD
 எ0ண	�ைக 

ச�ப3தமான 

அட�"தி 

(உய	1ன5களD
 தனDநப�களD
 ெமா"த எ0ண	�ைக/அைன"� 

இன5களD
 அைன"� தனDநப�களD
 F� "ெதாைக) * 100 

ெதாட�ைடய 

இைடெவளD 

(இன5க@ நிகH� ,வா�ர�களD
 ெமா"த எ0ண	�ைக/ அைன"� 

இன5கE� ஆ�கிரமி"�@ள ,வா�ரா�களD
 ெமா"த எ0ண	�ைக) * 

100 

ச�ப3தமான 

ஆதி�க� 

ெகா �க�ப�ட இன"தி
 ஆதி�க�/அைன"� இன5களD
 ெமா"த 

ஆதி�க� 

(�கியமான மதி� 

,றியo  

இன5களD
 அட�"தி + இன5களD
 இைடெவளD + இன5களD
 

ஆதி�க� 
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R
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R
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IV
I 

IU
C

N
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o
n
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a
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o
n

 

S
ta

tu
s 

1 Ficus 

Carica 
அ"தி மர� 

2 2 6 0.

3

3 

33.

33 

1 0.28 1.

6

8 

2.

17 

4.4

5 

8.3

1 

Least 

Concer

n 

2 Cocos 

nucifera 
ெத
ைன 

10 6 6 1.

6

7 

100

.0 

1

.

6

7 

0.15 8.

4

0 

6.

52 

2.3

9 

17.32 Not 

assess

ed 

3 Azadirach

ta indica 
ேவ�ப� 

17 6 6 2.

8

3 

100

.0 

2

.

8

3 

0.13 1

4.

2

9 

6.

52 

1.9

8 

22.79 Not 

assess

ed 
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4 Tamarind

us indica 
லி 

10 6 6 1.

6

7 

100

.0 

1

.

6

6 

0.20 8.

4

0 

6.

52 

3.0

9 

18.02 Not 

assess

ed 

5 Mangifera 

indica 
மாமர� 

7 6 6 1.

1

7 

100

.0 

1

.

1

6 

0.07 5.

8

8 

6.

52 

1.1

1 

13.52 Data 

insuffi

cient 

6 Morinda 

pubescen

s 

eனா 
6 6 6 1.

0

0 

100

.0 

1 0.24 5.

0

4 

6.

52 

3.7

4 

15.31 Not 

assess

ed 

7 Couroupit

a 

guianensi

s 

நாகலி5க

� 

5 3 6 0.

8

3 

50.

00 

1

.

6

7 

0.14 4.

2

0 

3.

26 

2.1

8 

9.64 Not 

assess

ed 

8 Bombax 

ceiba 
சி"த
 

4 4 6 0.

6

7 

66.

67 

1 0.08 3.

3

6 

4.

35 

1.2

7 

8.98 Not 

assess

ed 

9 Acacia 

nilotica 
க�ேவ

ைல 

4 4 6 0.

6

7 

66.

67 

1 0.28 3.

3

6 

4.

35 

4.4

5 

12.16 Least 

Concer

n 

10 Bambusa 

vulgaris 
75கி# 

4 4 6 0.

6

7 

66.

67 

1 0.50 3.

3

6 

4.

35 

7.9

2 

15.63 Not 

assess

ed 

11 Syzygium 

cumini 
கட.பைட 

5 1 6 0.

8

3 

16.

67 

5 0.11 4.

2

0 

1.

09 

1.7

9 

7.07 Not 

assess

ed 

12 Carica 

papaya 
ப�பாளD 

3 3 6 0.

5

0 

50.

00 

1 0.09 2.

5

2 

3.

26 

1.4

3 

7.21 Not 

assess

ed 

13 Psidium 

guajava 
ெகா2யா 

3 3 6 0.

5

0 

50.

00 

1 0.23 2.

5

2 

3.

26 

3.6

1 

9.39 Not 

assess

ed 

14 Cassia 

siamea 
ம:ச@ 

ெகா
ைற 

3 2 6 0.

5

0 

33.

33 

1

.

5 

0.07 2.

5

2 

2.

17 

1.1

1 

5.81 Least 

Concer

n 

15 Ficus 

religiosa 
அரச மர� 

3 3 6 0.

5

0 

50.

00 

1 0.09 2.

5

2 

3.

26 

1.3

5 

7.13 Not 

assess

ed 

16 Musa 

paradise 
வாைழ 

3 3 6 0.

5

0 

50.

00 

1 0.08 2.

5

2 

3.

26 

1.1

9 

6.9

7 

Not 

assess

ed 

17 Prosopis 

juliflora 
ேவலி�க

�வா2 

3 3 6 0.

5

0 

50.

00 

1 0.21 2.

5

2 

3.

26 

3.3

4 

9.1

3 

Not 

assess

ed 
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18 Tectona 

grandis 
ெத�, 

3 3 6 0.

5

0 

50.

00 

1 0.12 2.

5

2 

3.

26 

1.8

8 

7.6

6 

Not 

assess

ed 

19 Thespesia 

populnea 
�வரச� 

3 3 6 0.

5

0 

50.

00 

1 0.15 2.

5

2 

3.

26 

2.3

9 

8.1

8 

Not 

assess

ed 

20 Causuarin

a 

equisetifo

lia 

ச%�, 
2 2 6 0.

3

3 

33.

33 

1 0.21 1.

6

8 

2.

17 

3.3

4 

7.2

0 

Not 

assess

ed 

21 Alstonia 

scholaris 
எழிைல�

பாைல 

2 2 6 0.

3

3 

33.

33 

1 0.27 1.

6

8 

2.

17 

4.3

1 

8.1

6 

Least 

Concer

n 

22 Anacardiu

m 

occidental

e 

(3தி1 
1 1 6 0.

1

7 

16.

67 

1 0.44 0.

8

4 

1.

09 

6.9

6 

8.8

8 

Not 

assess

ed 

23 Artocarpu

s 

heteroph

yllus 

பலா 
2 2 6 0.

3

3 

33.

33 

1 0.18 1.

6

8 

2.

17 

2.8

5 

6.7

0 

Not 

assess

ed 

24 Aegle 

marmelos 
வ	#வ� 

1 1 6 0.

1

7 

16.

67 

1 0.16 0.

8

4 

1.

09 

2.5

0 

4.4

3 

Not 

assess

ed 

25 Delonix 

elata 
ெப�5

ெகா
ைற 

1 1 6 0.

1

7 

16.

67 

1 0.17 0.

8

4 

1.

09 

2.6

2 

4.54 Least 

Concer

n 

26 Pithecello

bium 

dulce 

ெகா �கா

ளD 

1 1 6 0.

1

7 

16.

67 

1 0.14 0.

8

4 

1.

09 

2.1

8 

4.1

1 

Not 

assess

ed 

27 Citrus 

medica 
எ�மி;

ைச 

2 2 6 0.

3

3 

33.

33 

1 0.23 1.

6

8 

2.

17 

3.6

1 

7.46 Not 

assess

ed 

                                                         

ெமா"த� 

110 83     5.02 
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1 Jatropagossypif

olia 
கா�  

ஆமன, 

32 17 24 1.1

7 

0.7

1 

1.6

5 

14.4

3 

17.1

7 

Not 

Assess

ed 

2 Calotropis 

gigantea 
எ��க
 

16 12 24 0.5

8 

0.5

0 

1.1

7 

7.22 12.1

2 

Not 

Assess

ed 

3 Tabernaemonta

nadivaricata 
�U� 

ஜா?மி
 

4 3 24 0.1

3 

0.1

3 

1 1.55 3.03 Not 

Assess

ed 

4 Catharanthus 

roseus 
நி"யக#யா

ண	 

4 3 24 0.1

3 

0.1

3 

1 1.55 3.03 Not 

Assess

ed 

5 Datura metal ஊம"த5 

கா2 

7 4 24 0.2

1 

0.1

7 

1.2

5 

2.58 4.04 Not 

Assess

ed 

6 Robiniapseudoa

cacia 
க�� 

ெவ� �கிளD 

15 5 24 0.7

1 

0.2

1 

3.4 8.76 5.05 Least 

Concer

n 

7 Acalypha indica 
,�ைபேமனD 

18 8 24 0.8

3 

0.3

3 

2.5 10.3

1 

8.08 Not 

Assess

ed 

8 Stachytarpheau

rticifolia 
எலி வா# 

13 9 24 0.6

3 

0.3

8 

1.6

7 

7.73 9.09 Not 

Assess

ed 

9 Woodfordiafrui

ticosa 
ேவல�கா2 

4 3 24 0.1

3 

0.1

3 

1 1.55 3.03 Least 

Concer

n 

10 Hibiscus rosa 

sinensis 
ெச�ப�"தி 

3 2 24 0.1

3 

0.0

8 

1.5 1.55 2.02 Not 

Assess

ed 

11 Lantana camara 
உ
னD; 

ெச8 

8 6 24 0.3

8 

0.2

5 

1.5 4.64 6.06 Not 

Assess

ed 

12 Parthenium 

hysterophorous 
வ	ஷ��0  

45 13 24 2.0

8 

0.5

4 

3.8

5 

25.7

7 

13.1

3 

Not 

Assess

ed 

13 Euphorbia 

geniculata 
அ�ம
 

ப;ச1சி 

5 3 24 0.1

3 

0.1

3 

1 1.55 3.03 Not 

Assess

ed 

 

அ�டவைண 3 18 ைமய ம0டல"தி# உ@ள 7லிைகக@ & #க@ 

100



S. 

No. 
Scientific Name Local Name 

T
o

ta
l 

N
o

. 
o

f 
sp

e
ci

e
s 

T
o

ta
l 

o
f 

Q
u

a
d

ra
n

ts
 

w
it

h
 s

p
e

ci
e

s 
T

o
ta

l 
N

o
. 

o
f 

Q
u

a
d

ra
n

ts
 

D
e

n
si

ty
 

F
re

q
u

e
n

cy
 (

%
) 

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

 

st
a

tu
s 

1 Helicteresisora Valampuri 4 2 30 0.0

7 

0.0

7 

1 0.79 2.15 Not 

assess

ed 

2 Tridax 

procumbens 

Vettukaayathalai 7 4 30 0.1

7 

0.1

3 

1.25 1.98 4.30 Not 

assess

ed 

3 Heraculem 

spondylium 

Hog Weed 19 10 30 0.6

7 

0.3

3 

2 7.94 10.7

5 

Not 

assess

ed 

4 Tridax 

procumbens 

Cuminipachai 18 4 30 0.5

0 

0.1

3 

3.75 5.95 4.30 Not 

assess

ed 

5 Senna occidentalis Nattamsakarai 30 4 30 0.8

3 

0.1

3 

6.25 9.92 4.30 Not 

assess

ed 

6 Plumbago 

zeylanica 

Chittiramoolam 12 3 30 0.1

0 

0.1

0 

1 1.19 3.23 Not 

assess

ed 

7 Scrophularia 

nodosa 

Sarakkothini 18 7 30 0.5

0 

0.2

3 

2.14 5.95 7.53 Not 

assess

ed 

8 Viburnum 

dentatum 

Viburnum 7 5 30 0.1

7 

0.1

7 

1 1.98 5.38 Least 

concer

n 

9 Cynodondactylon Arugu 15 6 30 0.4

0 

0.2

0 

2 4.76 6.45 Not 

assess

ed 

10 Euphorbia hirta Amman Pacharisi 7 4 30 0.1

7 

0.1

3 

1.25 1.98 4.30 Not 

assess

ed 

11 Sida cordifolia Maanikham 50 4 30 1.5

0 

0.1

3 

11.2

5 

17.8

6 

4.30 Not 

assess

ed 

12 Sida acuta Malaidangi 12 3 30 0.3

3 

0.1

0 

3.33 3.97 3.23 Not 

assess

ed 

13 Laportea 

canadensis 

Peruganchori 28 20 30 1.0

0 

0.6

7 

1.5 11.9

0 

21.5

1 

Not 

assess

ed 

14 Sporobolus fertilis Giant Parramatta 

Grass 

   

10 

4 30 0.3

0 

0.1

3 

2.25 3.57 4.30 Not 

assess

ed 
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15 Tephrosia 

purpurea 

Kavali 23 4 30 0.6

7 

0.1

3 

5 7.94 4.30 Not 

assess

ed 

 

3.7.4 மா�கெலஃ� 7ல� ஷான
 - வ Jன� இ
ெட�?, ஈkன? ம./� ெசHைமய	
 7ல� 

இன5க@ ப
(க"த
ைமைய� கண�கி த#: 

ப#�ய	� ,றியo  எ
ப� தர%"ெதா,�ப	# எ"தைன வைகயான இன5க@ உ@ளன 

எ
பைத� ப	ரதிபலி�,� அள% அளவ J  ஆ,�, அேத ேநர"தி# அ3த வைகயான 

உய	1ன5களDைடேய அ8�பைட நி/வன5க@ (தனDநப�க@ ேபா
றைவ) எkவள% சமமாக 

வ	நிேயாகி�க�ப கி
றன எ
பைத� கண�கி# எ "��ெகா@கிற�. வைககளD
 எ0ண	�ைக 

அதிக1�,� ேபா� ம./� சமநிைல அதிக1�,� ேபா� ப#�ய	� ,றியo�8
 மதி� 

அதிக1�கிற�. ,றி�ப	�ட எ0ண	�ைகய	லான வைக இன5கE�,, அைன"� வைக 

உய	1ன5கE� சமமாக அதிகமாக இ��,�ேபா� ப#�ய	� ,றியo�8
 மதி� 

அதிக1�க�ப கிற�. ஆ2%� ப,திய	# தாவர (8%களD
 வ	ள�க� கீேழ 

ெகா �க�ப� @ள�. 

 

அ�டவைண 3 19 இன5க@ ப
(க"த
ைமய	
 கண�கீ  

அள%��க@ d"திர� 
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 
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3.7.5 ஷாேனா
 - வ Jன� இ
ெட�?, மர5கE�, மா�கெலஃ� 7ல� இன5க@ 

ப
(க"த
ைமைய� கண�கி த# 

i.  இன5க@ ப
(க"த
ைம 

 

அறிவ	ய# ெபய� 
ெபா�வான 

ெபய� 

இன5களD
 

எ0ண	�ைக 
Pi ln (Pi) Pi x ln (Pi) 

Ficus Carica அ"தி மர� 
2 0.018182 -4.00733 -0.07286 

Cocos nucifera ெத
ைன மர� 
10 0.090909 -2.3979 -0.21799 

Azadirachta indica ேவ�ப� மர� 
17 0.154545 -1.86727 -0.28858 

Tamarindus indica லி மர� 
10 0.090909 -2.3979 -0.21799 

Mangifera indica மாமர� 
7 0.063636 -2.75457 -0.17529 

Morinda pubescens eனா மர� 
6 0.054545 -2.90872 -0.15866 

Couroupita 

guianensis 
நாகலி5க�மர� 

5 0.045455 -3.09104 -0.1405 

Bombax ceiba சி"த
 மர� 
4 0.036364 -3.31419 -0.12052 

Acacia nilotica க�ேவைலமர� 
4 0.036364 -3.31419 -0.12052 

Bambusa vulgaris 75கி# மர� 
4 0.036364 -3.31419 -0.12052 

Syzygium cumini 
நாவ# 

5 0.045455 -3.09104 -0.1405 

Carica papaya ப�பாளD 3 0.027273 -3.60187 -0.09823 

Psidium guajava ெகா2யா 3 0.027273 -3.60187 -0.09823 

Cassia siamea ம:ச@ 

ெகா
ைற 

3 0.027273 -3.60187 -0.09823 

Ficus religiosa அரச மர� 
3 0.027273 -3.60187 -0.09823 

Musa paradise வாைழ மர� 
3 0.027273 -3.60187 -0.09823 

Prosopis juliflora ேவலி�க�வா2 
3 0.027273 -3.60187 -0.09823 

Tectona grandis ேத�, மர� 
3 0.027273 -3.60187 -0.09823 

Thespesia populnea �வரச� 
3 0.027273 -3.60187 -0.09823 

Causuarina 

equisetifolia 
ச%�, 

2 0.018182 -4.00733 -0.07286 

Alstonia scholaris எழிைல�பாைல 
2 0.018182 -4.00733 -0.07286 

Anacardium 

occidentale 
(3தி1 1 0.009091 -4.70048 -0.04273 

Artocarpus 

heterophyllus 
பலா 2 0.018182 -4.00733 -0.07286 
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Aegle marmelos வ	#வ� 
1 0.009091 -4.70048 -0.04273 

Delonix elata ெப�5ெகா
ைற 
1 0.009091 -4.70048 -0.04273 

Pithecellobium dulce ெகா �காளD 1 0.009091 -4.70048 -0.04273 

Citrus medica எ�மி;ைச 
2 0.018182 -4.00733 -0.07286 

ெமா"த� 
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-

3.0221500

5 

H (Shannon Diversity Index) =3.02 

த�க@ 

அறிவ	ய# ெபய� 
ெபா�வான 

ெபய� 

இன5களD


 

எ0ண	�

ைக 

Pi ln (Pi) Pi x ln (Pi) 

Jatropagossypifolia கா�  

ஆமன, 

32 
0.183908 -1.69332 -0.31142 

Calotropis gigantea எ��க
 
16 0.091954 -2.38647 -0.21945 

Tabernaemontanadivaricat

a 
�U� ஜா?மி
 4 

0.022989 -3.77276 -0.08673 

Catharanthus roseus 
நி"யக#யாண	 

4 0.022989 -3.77276 -0.08673 

Datura metal ஊம"த5 

கா2 

7 
0.04023 -3.21315 -0.12926 

Robiniapseudoacacia க�� 

ெவ� �கிளD 

15 
0.086207 -2.45101 -0.21129 

Acalypha indica ,�ைபேமனD 18 0.103448 -2.26868 -0.23469 

Stachytarpheaurticifolia 
எலி வா# 

13 0.074713 -2.59411 -0.19381 

Woodfordiafruiticosa 
ேவல�கா2 

4 0.022989 -3.77276 -0.08673 

Hibiscus rosa sinensis ெச�ப�"தி 3 0.017241 -4.06044 -0.07001 

Lantana camara 
உ
னD;ெச8 

8 0.045977 -3.07961 -0.14159 

Parthenium 

hysterophorous 
 வ	ஷ��0  45 

0.258621 -1.35239 -0.34976 
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Euphorbia geniculata அ�ம
 

ப;ச1சி 

5 
0.028736 -3.54962 -0.102 

ெமா"த� 

 
174 

  
-2.2234 

 

H (Shannon Diversity Index) =2.22 

7லிைகக@ 

அறிவ	ய# ெபய� ெபா�வான ெபய� இன5களD
 

எ0ண	�ைக 

Pi ln (Pi) Pi x ln (Pi) 

Helicteresisora Valampuri 4 0.015385 -4.17439 -0.06422 

Tridax procumbens Vettukaayathalai 7 0.026923 -3.61477 -0.09732 

Heraculem 

spondylium 
Hog Weed 19 

0.073077 -2.61624 -0.19119 

Tridax procumbens Cuminipachai 18 0.069231 -2.67031 -0.18487 

Senna occidentalis Nattamsakarai 30 0.115385 -2.15948 -0.24917 

Plumbago zeylanica Chittiramoolam 12 0.046154 -3.07577 -0.14196 

Scrophularia nodosa Sarakkothini 18 0.069231 -2.67031 -0.18487 

Viburnum dentatum Viburnum 7 0.026923 -3.61477 -0.09732 

Cynodondactylon Arugu 15 0.057692 -2.85263 -0.16457 

Euphorbia hirta Amman Pacharisi 7 0.026923 -3.61477 -0.09732 

Sida cordifolia Maanikham 50 0.192308 -1.64866 -0.31705 

Sida acuta Malaidangi 12 0.046154 -3.07577 -0.14196 

Laportea canadensis Peruganchori 28 0.107692 -2.22848 -0.23999 

Sporobolus fertilis 
Giant Parramatta 

Grass 
10 

0.038462 -3.2581 -0.12531 

Tephrosia purpurea Kavali 23 0.088462 -2.42519 -0.21454 

ெமா"த� 
 

260 
  

-2.51 

 

H (Shannon Diversity Index) =2.51 
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i.  இன5க@ ப
(க"த
ைம கண�கீ  

 

வ	வர5க@ H Hmax 
சமநிைல இன5க@ ெசHைம (Margalef) 

மர5க@ 
3.02 3.36 0.89 5.95 

த�க@ 
2.22 2.56 0.86 2.32 

7லிைகக@ 
2.51 2.70 0.92 2.51 

 

ேம.Fறியவ.றிலி�3�, 7லிைக ச7க� அதிக ப
(க"த
ைமைய� ெகா0 @ள� எ
பைத 

வ	ள�கலா�. மர"தி
 ச7க� ,ைறவான ப
(க"த
ைமைய� கா� கிற�. ெப��பாலான 

நா.கர5க@ பைழய இைழகைள� ெகா0ட தாவர இன5களD
 தைல(ைறைய� 

க� �ப "தி6@ளன எ
ப�� கவனD�க�ப கிற�. உய�3த 7லிைக இன5க@ 

ப
(க"த
ைமைய அதிக எ0ண	�ைகய	லான ெவ.றிகரமான இன5க@ ம./� அதிக 

=./;dழ# இட5க@ கிைட�,� நிைலயான =./;dழ# அைம� எ
/ வ	ள�கலா�, 

=./;dழ# மா.ற� =./;dழ# அைம��, தJ5, வ	ைளவ	�ப� ,ைற%. மர� ம./� 

த�கEட
 ஒ�ப	 � ேபா� 7லிைக ச7க"தி., இன5க@ ெசHைம அதிக�. 

 

3.7.6 தா5க# ம0டல"தி# அ �, ஆ2%: 

ஆ2%� ப,திய	
 ெபா�ளாதார (�கிய"�வ� வா23த தாவர5க@ 

வ	வசாய பய	�க@: ெந#, ம�கா;ேசாள� (�கிய பய	1ட�ப கிற�. வாைழ, ப�பாளD, 

மா�பழ�, ெகா2யா ேபா
ற ப#ேவ/ பழ5கE�, க"த1, (�5ைக�கா2, ெவ5காய�, 

ெகா"தம#லி ேபா
ற கா2கறிகE� உ@i� ம�களா# வள��க�ப கி
றன. 

 

ம�"�வ இன5க@: த� கா க@ ம./� த1= நில5களD# ெபா�வாக� கிைட�,� பல 

ம�"�வ இன5க@ அ�கி�@ள ப,திய	�� உ@ளன. அ?பாரக? ேர?ேமாச? 

(சதா(#லி), ஏகி@ மா�ெமேலா? (த5க ஆ�ப	@), அசா8ரா�டா இ08கா (ேவ�) 

ேபா
றைவ இ�ப,திய	
 ெபா�வான ம�"�வ வைககளா,�. 

 

அ1ய ம./� அழி3� வ�� மல� இன5க@: ஆ2%� ப,திய	# அ1தான அ#ல� அழி3� 

வ�� அ#ல� அ;=/"�� (RET) இன5க@ எ�%� இ#ைல. தாவர5க@ கண�ெக �ப	
 

ேபா�, IUCN (இய.ைக ம./� இய.ைக வள5கைள� பா�கா�பத.கான ச�வேதச ஒ
றிய�) 
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வழிகா� த#களD
 கீR எ3த உய	1ன(� அழி6� அ#ல� அ;=/"த��, 

உ@ளாகவ	#ைல. 

 

3.7.7 வ	ல5கின ச7க5க@ 

வ	ல5கின5கைள ஆ2% ெச2ய ேநர8 ம./� மைற(க க0காண	� (ைறக@ 

பய
ப "த�ப�டன. 

• @ளD கண�ெக � (ைற: ஒkெவா� தள"தி�� 15 நிமிட5கE�, அவதானD�க@ 

ெச2ய�ப�டன. 

 

சாைலேயார எ0ண	�ைகக@: பா�ைவயாள� தள"திலி�3� தள"தி., ேமா�டா� 

வாகன5களD# பயண� ெச2தா�, அைன"� பா�ைவகE� பதி% ெச2ய�ப�டன (இ� பக# 

ம./� இர% ேநர5களD# ெச2ய�ப�ட�). ஒkெவா� இன"தி
 மி,தியான ,றியo � 

நி/வ�ப�ட�. 

 

ெப#ல� ம./� �ரா� எ0ண	�ைகக@: சா"தியமான அைன"� வ	ல5, தட5க@ ம./� 

�க@க@ அைடயாள� காண�ப�  பதி% ெச2ய�ப�டன (ச%" {�, 1978). 

F தலாக, இைடயக ம0டல"தி# வ	நிேயாகி�க�ப�ட வ	ல5கின5களD
 ப�8யைல 

ஒ�5கிைண�க ெதாட�ைடய இல�கிய5களD
 ஆ2%� ெச2ய�ப�ட�. 

 

வனவ	ல5, பா�கா�; ச�ட�, 1972 (WPA 1972, அநாமேதய. 1991, உபா"யா2 1995, 

ச��ேவதி ம./� ச��ேவதி 1996) அ8�பைடய	# இன5க@ அ�டவைண II அ#ல� I என 

=��கமாக� ப�8யலிட�ப� , இ5, அழி3� வ�� உய	1ன5களாக� க�த�ப கி
றன. 

ேகா� (1994) இ# ப�8யலிட�ப�ட இன5க@ இ3திய சிவ� ப�8ய# இன5களாக� 

க�த�ப கி
றன. 

 

ஏ./�ெகா@ள�ப�ட (ைற: 

ஒkெவா� தள"தி�� 15 நிமிட5கE�, (10 (ைற) அவதானD�க@ ெச2ய�ப�ட இ3த 

ேம�பா� " தி�ட"தி.காக @ளD கண�ெக � (ைற ப	
ப.ற�ப�ட�. 

 

(�கிய ம0டல"தி# ஆ2%: 

2 கிம9 =.றளவ	# ஆ2%�, @ளD ச�ேவ (ைற ப	
ப.ற�ப�ட� ம./� ப	
வ�� 

இன5க@ காண�ப�டன. 
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பாz�8க@: கள ஆ2வ	
 ேபா� எ3த கா�  பாz�8 இன(� ேநர8யாக� காண�படவ	#ைல. 

ஆ2%� ப,திைய; =.றி6@ள உ@i� கிராம ம�கEட
 கல3�ைரயா86� அ3த� ப,திய	# 

கா�  வ	ல5,க@ இ��பைத உ/தி�ப "த (8யவ	#ைல. (தனDைல கண�ெக �ப	
 ேபா� 

7
/ உ1�க�ப�ட பைன அண	#, ெபா�வான இ3திய (ய#, ெபா�வான (5F?, ெபா�வான 

எலி ேபா
றைவ காண�ப�டன. 

 

Avifauna: பறைவக@ =./;dழ# அைம�களD# மனDத தா�க5கைள க0காண	"த# ம./� 

13�ெகா@வத.கான ,றிகா�8களாக� க�த�ப வதா# (Lawton, 1996) (H ஆ2%� ப,தி 

ம./� =.றி6@ள ப,திகE�,@E� கண�ெக � 7ல� avifauna ப.றிய அள% 

தர%கைள ேசக1�க (ய.சி ேம.ெகா@ள�ப�ட�. (த
ைம� கண�ெக �ப	# இ�3�, 

ெமா"த� 26 வைகயான பறைவய	ன5க@ க0டறிய�ப�  ஆ2%� ப,திய	# பதி% 

ெச2ய�ப�டன. இ3த ப	ரா3திய"தி# உ@ள பறைவய	ன5களD
 ப
(க"த
ைம மிக%� 

அதிகமாக%� ஊ�கமளD�பதாக%� காண�ப�ட�. 

 

ஆ2%� ப,திய	# காண�ப � வ	ல5கின5களD
 ப�8ய# கீேழ உ@ள அ�டவைணய	# 

,றி�ப	ட�ப� @ள�. 

அ�டவைண 3 20வ	ல5, இன5களD
 ப�8ய# 

 

அறிவ	ய# ெபய� 
ெபா��ெபய� 

 

வனவ	ல5, 

பா�கா�; 

ச�ட"தி
 

IUCN பா�கா� நிைல 

அ�டவைண 

 

பாz�8க@ 

Funambulus pennanti Palm Squirrel IV Least Concern 

Mus rattus Indian rat IV Not listed 

Bandicota bengalensis Indian mole rat IV Least Concern 

Funambulus palmarum Three stripped palm 

squirrel 

IV Least Concern 

Herestes edwardsii Common Mangoose IV Not listed 

Mus musculus Common Mouse IV Least Concern 

Bandicota indica Rat IV Least Concern 

Lepus nigricollis Indian Hare IV Least Concern 

Felis catus Cat Not listed Not listed 

Canis lupus familiaris Indian dog Not listed Not listed 

Bos Indicus Indian Cow Not listed Not listed 

Bubalus bubalis Buffalo I Not listed 

Sus scrofa domesticus Domestic pig Not listed Not listed 
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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 

Columba livia Rock pigeon IV Least concern 

Corvus splendens House crow IV Least concern 

Alcedo atthis Small blue kingfisher IV Least concern 

Cuculus canorus Common Cukoo IV Least concern 

Reptiles & Amphibians 

Chameleon zeylanicum Chameleon IV Not listed 

Calotes versicolor Common garden 

lizard 

II Not listed 

Bungarus caeruleus Common krait IV Not listed 

Ophisops leschenaultia Snake eyed lizard -- Not listed 

Bufo melanostictus Toad IV Least concern 

Ptyas mucosa Rat snakes IV Least concern 

Hemidactylus sp. House lizard -- Not listed 

Butterflies 

Danaus chrysippus Plain Tiger -- Not listed 

Papilio demoleus Common lime -- Not listed 

Euploea core Common crow -- Least concern 

Danaus genutia Common tiger -- Not listed 

Eurema brigitta Small grass yellow -- Least concern 

 

3.8 ம�க@ெதாைக ம./� ச7க ெபா�ளாதார� 

தி�ட தள"தி# இ�3� 10 கிம9 =.றளவ	# ம�க@ெதாைக கண�ெக � ஆ2% 

ெச2ய�ப கிற�. 
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 பட� 3.13தி�ட" தள"ைத; =.றி6@ள ச7க� ெபா�ளாதார வைரபட�. 

 

ஆ2%� ப,திய	# உ@ள அைன"� கிராம5கE�கான ம�க@ ெதாைக, , �ப�, பாலின 

வ	கித�, எH"தறி% வ	கித�, SC, ST வ	வர5க@ கீேழ ப�8யலிட�ப� @ளன: 

 

அ�டவைண 3 21: ம�க@ெதாைக கண�ெக � ஆ2% 

ஆதார�: இ3திய ம�க@ ெதாைக கண�ெக �, 2011 

கிராம5க@ 
, �ப� 

 

ம�க@ 

ெதாைக 

பாலின வ	கித� 
எH"தறி% 

வ	கித� SC ST 

ஆ0 ெப0  ஆ0 ெப0  

பன5,8 569 2335 1178 1157 749 553 49 0 

பன�ப�8 516 2292 1167 1125 810 632 657 0 

ெப�நிஜிைன 223 919 448 471 306 238 416 0 

மா5,8 453 1963 976 987 676 542 589 0 

வயேலாக� 727 2809 1349 1460 1000 871 821 0 

, மியாமைல 614 2643 1314 1329 1007 758 337 0 
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#வய# 535 2216 1069 1147 767 649 1040 0 

ஆய	5,8 600 2582 1328 1254 968 657 1143 0 

ெப�மாநா  574 2415 1202 1213 873 726 395 0 

ேகாத0டராமர� 430 1863 936 927 639 478 0 0 

வ	சாz� 230 949 475 474 261 188 126 0 

ப	ல�,8�ப�8 90 383 194 189 138 99 110 0 

ந#z� 508 2078 1033 1045 729 480 328 0 

வ	சாz� 180 697 334 363 239 179 377 1 

மா5,8 396 1429 687 742 492 415 157 0 

மைறய�ப�8 389 1757 891 866 593 459 743 0 

ெவ@ள�� 1454 6014 3061 2953 2286 1809 1365 217 

ெல�பள�,8 1090 4539 2257 2282 1681 1332 678 15 

ேத�கா��� 1932 7632 3845 3787 3019 2310 867 1 

 

3.9 ேபா�,வர"� பாதி� மதி�பo  

கனரக ேமா�டா� வாகன5க@, இல,ரக வாகன5க@ ம./� இ�/7
/ ச�கர வாகன5க@ 

என 7
/ வைககளD
 கீR வாகன5கைள கா�சி க0காண	� ம./� எ0ண	 7ல� 24 

மண	ேநர� ெதாட�3� ேசக1�க�ப�ட ேபா�,வர"� தர%. சாைலகளD# ேபா�,வர"� 

ெந1ச# அதிகமாக இ��பதா#, ஒkெவா� ஷி�8�� ஒkெவா� ?ேடஷனD�� ஒேர 

ேநர"தி# இர0  திறைமயான நப�க@ நி/"த�ப�டன� - ேபா�,வர"ைத கண�கி வத.காக 

இ� திைசகளD�� தலா ஒ�வ�. ஒkெவா� மண	 ேநர"தி
 (8வ	��, திதாக எ0j� 

பதி%� ேம.ெகா@ள�ப�டன. 7
/ வைககளD
 கீR ஒ� மண	 ேநர"தி., ெமா"த 

வாகன5களD
 எ0ண	�ைக தJ�மானD�க�ப�ட�. 
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பட� 3.14: தள இைண� 

 

அ�டவைண 3 22: ஒ� நாைள�, வாகன5களD
 எ0ண	�ைக 

 

வ. 
எ0 

வாகன5க
@ 

வ	நிேயாக� 

வாகன5களD
 

வ	நிேயாக�/நா@ 

பயண	க@ கா� 

அல, (PCU) 

PCU இ# உ@ள ெமா"த 

வாகன5களD
 

எ0ண	�ைக 
  

MDR-665 - MDR-665 

1 கா�க@ 893 1 893 

2 ேப�3�க@ 356 3 1068 

3 8ர�,க@ 327 3 981 

4 இ� ச�கர 
வாகன5க@ 

928 0.5 464 

5 (;ச�கர 
வ08க@ 

451 1.5 676.5 

ெமா"த� 2955 - 4082.4 

 

அ�டவைண 3 23: த.ேபா�@ள ேபா�,வர"� dRநிைல ம./� LOS 
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Road V (Volume 

in 

PCU/hr) 

C (Capacity in 

PCU/hr) 

Existing V/C 

Ratio 

LOS 

NH45 4082/24=170 447 0.38 B 

Note: The existing level may be “Very Good” for MDR=665. 

 

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�ப � =./;dழ# பாதி�க@ & தண	� நடவ8�ைகக@ 

 

இ3த அ"தியாய� =./;dழலி# எதி�பா��க�ப � பாதி�க@ ம./� தண	� 

நடவ8�ைககைள வ	வ1�கிற�. ேம.ெகா@ள�ப�ட ஆ2%க@ உ�பட தா�க5கைள 

மதி�ப	 � (ைற, தா�க5கைள மதி�ப	 வத., ப	
ப.ற�ப�ட மாடலி5 e�ப5க@ 

ஆகியைவ இ3த அ"தியாய"தி# வ	1வாக வ	வ1�க�பட ேவ0 �. இ� க� மான ம./� 

ெசய#பா� � க�ட5களD
 ேபா� அ8�பைட அள%��களD# ஏ.ப � பாதி�களD
 

வ	வர5கைள� ெகா �க ேவ0 � ம./� (
ெமாழிபவரா# ெசய#ப "த�பட ேவ08ய 

தண	� நடவ8�ைககைள வ	வ1�கிற�. 

 

4.1 அறி(க� 

ஒ� வசதிய	
 ெசய#பா க@, தயா1�க@ அ#ல� ேசைவகளD
 வ	ைளவாக, 

=./;dழலி# ஏ.ப � எ3தெவா� மா.ற(�, பாதகமான அ#ல� ந
ைம பய�,� என 

=./;dழ# தா�க� வைரய/�க�ப கிற�. (
ெமாழிய�ப�ட தி�ட"தி
 காரணமாக 

சா"தியமான ம./� சா"தியமான =./;dழ# தா�க"தி
 எதி�பா�� =./;dழ# தா�க 

மதி�பo  இ# ஒ� (�கிய ப8யா,�. மதி�ப	ட�ப�ட பாதி�களD
 அ8�பைடய	#, 

=./;dழைல ,ைறவான அ#ல� ேசதமைடயாம# பராம1�க ெபா�"தமான தண	� 

நடவ8�ைகக@ எ �க�பட ேவ0 �. 

 

=./;dழ# பாதி�க@ (த
ைம தா�க5க@ ம./� இர0டா� நிைல தா�க5க@ என 

,Hவாக இ��கலா�. 

 

(த
ைம" தா�க5க@: இ3த" தா�க5க@ தி�ட"தா# ேநர8யாக� Fற�ப கி
றன. 

 

இர0டா� நிைல தா�க5க@: இைவ (த
ைம தா�க5களா# K0ட�ப�டைவ ம./� 

ெதாட�ைடய (த� க@ ம./� ெசயலி
 7ல� ச7க ம./� ெபா�ளாதார 

நடவ8�ைககளD
 மா.ற�ப�ட வ8வ5கைள உ@ளட�கிய�. 

 

ப	
வ�� =./;dழ# அள%��க@ 7ல� பாதி�களD
 மதி�பo  ெச2ய�ப கிற�: 

 நில; dழ# 

 நJ� dழ# 

 கா./ dழ# 
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 இைர;ச# dழ# 

 உய	1ய# dழ# 

 ச7க ெபா�ளாதார dழ# 

 

4.2 நில; dழ#: 

அ�ச� தா�க� 
தண	� நடவ8�ைகக@ 

ரஃ� 

?ேடா
 

ம./� 

சரைள ம0 

=ர5க� 

 

ெப�மாநா  கிராம"தி# 1.48.0 ெஹ�ேட� 

பர�பளவ	# அைம�க�ப� @ள =ர5கமான� 

(ைறேய 1,71,015 ம9 3 சாதாரண க#, 6,094 ம9 3 

ெவத� பாைற ம./� 13,272 ம9 3 சரைள ம0 

ெகா0ட�. 5.0 ம9�ட� ெச5,"� ெப:; ம./� 

5.0 ம9�ட� ெப:; அகல� ெகா0ட வழ�கமான 

திற3தெவளD அைர இய3திரமயமா�க�ப�ட 

=ர5க"�ட
 ,வா1 ெசய#பா  ேம.ெகா@ள 

உ"ேதசி�க�ப� @ள�. 5 ஆ0  (8வ	#, 

=ர5க ,"தைக ப,தி இ/தி ,ழியாக 

மா.ற�ப �. 

இ/தி ,ழி ப1மாண� 

127.0m(L) x 79.0 m(W) Avg x 38.0m(D) 

 

த.ேபா�@ள ,ழி ப1மாண� 

Pit – I  2141 Sq.mt x 25 m (D) Avg. 

Pit – II  1019 Sq.mt x 4 m (D) 

நில� பய
பா�8# திற3தெவளD =ர5க"தி
 

(�கிய தா�க� நில; சீரழி% ஆ,�. சாதாரண 

க# ம./� சரைள ம0  ,வா1 =ர5க"தி.காக 

நில� ேதா0ட�பட ேவ0 �. 

 

கழி% நJ�, கன உேலாக உ�ெச�"�த#, 

அ �, உமிR%க@ எ�%� இ#லாததா# 

(
ெமாழிய�ப�ட தி�ட 

தள� எ3த வ	தமான ம0 

அ1��,� ஆளாகவ	#ைல 

(ஆதார�: வ
). 

 

ேம��, ய# நJ� 

ெவளDேய/வைத" தவ	��க 

1ம9x1ம9 அளவ	# வ8கா# 

அைம�க�ப �. 

 

ம0ண	
 ப	ைண�" 

த
ைமைய ேம�ப "�� 

700 எ0ண	�ைகய	லான 

உ@i� மர வைககைள 

(ேவ�, வ	#வ� வாைக, 

5க�, மகிழ மர�, ஈ;ைச, 

(தலியன) சாைலகளD#, 

=ர5க� ப,திய	
 

ெவளD�ற"தி# நட% 

ெச2ய 

உ"ேதசி�க�ப� @ள�. 

 

,வா1�,� ப	ற, இ/தி� 

,ழிய	# தாவர5க@ ம./� 

நJ� ேத�க"ைத 
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ஆ2%� ப,திய	
 ம0ண	
 ம9தான தா�க� 

,ைறவாகேவ இ��,�. 

 

ெப1ய பர�பளவ	# நில�பர� ப0கைள 

மா./வதா# ஏ.ப � தா�க� ம0 சிைதைவ 

ஏ.ப "�கிற�. 

 

=ர5க நடவ8�ைககளD# இ�3� 

திட�கழி%க@ உ�வா�க�ப �, ஏெனனD# 

,�ைபக@ வ J� � கழி%கE� உ.ப"தி 

ெச2ய�ப �. இைத (ைறயாக 

பராம1�காவ	�டா#, ��நா.ற� வ J=வ�ட
, 

ெதாழிலாள�கE�, =காதார சீ�ேக  ஏ.ப �. 

 

உ�வா�,வத.," 

�ைண16� வைகய	#, 

பாதி�க�ப�ட நில"ைத 

சிற3த நில� 

பய
பா�8.காக 

(83தவைர 

ேம�ப "�வத., 

(
ெமாழிய�ப� @ள�. 

இ3த =ர5க� ப,திய	# 2.0 

ம9 சரைள ம0  ம./� 1.0 

ம9 ெவத� பாைற வ8வ	# 

அதிக =ைம உ@ள�. 

 

ேதா0 த#, ெவ8"த#, 

ேதா08ெய �க�ப�ட 

கனDம"ைத ஏ./த# 

ம./� இற�,த# 

ேபா
றவ.றா# Kசி 

உ�வா,� (�கிய 

காரணமா,�, 3 மண	 

ேநர"தி., ஒ� (ைற 

ெதாட�3� த0ணJ� 

ெதளD�பத
 7ல� தா�க� 

,ைற�க�ப �. 

 

(
ெமாழிய�ப�ட =ர5க 

நடவ8�ைகயான� 100 

ம9�ட��, ேம# வ	ளD� 

நிைல ேவ/பா  இ��,� 

சமெவளD நில�பர�ப	# 

ேம.ெகா@ள�ப கிற�. 
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தா��க@ அக.ற�ப�ட 

ப	ற,, அைல அைலயான 

ப,தி உ�வா�க�ப �. 

அகR% ெச2ய�ப�ட ப,தி 

அ#ல� =ர5க கால"தி
 

(8வ	# உ@ள இ/தி ,ழி 

நJ� ேத�கமாக மா.ற�ப �. 

பா�கா� Kர"தி# இர0  

அ �, மர5க@ நட�ப �. 

100% ம9�ெட � (H 

=ர5க இ�� 

ப	1"ெத �பத
 7ல� 

அைடய�ப கிற�. எனேவ 

=ர5க நடவ8�ைகயா# 

,�ைபக@ உ.ப"தியாகா�. 

அ�ம� மி
றி, தினச1 

அ8�பைடய	# உ@ளா�சி 

அைம�ப	ட� 

ஒ�பைட�க�ப � 

தி�ட"தி# மிக� ,ைற3த 

அளவ	லான வ J� � 

கழி%க@ உ�வா,�. 

 

4.3 நJ� dழ# 

அ�ச� தா�க� 
தண	� நடவ8�ைகக@ 

ேதா0 த#, 

ெவ8"த#, ஏ./த# 

ம./� இற�,த#, 

ேதா08ய 

கனDம"தி
 

ேபா�,வர"�. 

இ�ப,திய	# =ர5க� 

ேதா0 வதா#, நJ�நிைல ம./� 

=ர5க"தி
 ,/�,ெவ�  

காரணமாக நில"த8 நJ� 

மா=படலா�. 

 

நில"த8 நJ� ம�ட� தைர 

ம�ட"திலி�3� 64ம9 கீேழ 

இ��,� அேதசமய�, இ/தி 

ஆழ� தைர ம�ட"திலி�3� 

38ம9 வைர ம� ேம 

இ��பதா#, =ர5க"தி
 ேபா� 
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=ர5க நடவ8�ைகயா# நில"த8 

நJ� ,ைறய வா2�@ள� 

 

ெவ8�பத., பய
ப "த�ப � 

ைந�ேர� ெகா0ட இரசாயன5க@ 

ேம.பர� ஓ�ட"ைத 

மா=ப "தலா�. 

 

=ர5க ,"தைகய	# உ@ள வ J� � 

கழி%நJ1
 (ைறய.ற 

ேமலா0ைம, அ3த இட"தி# 

=காதாரம.ற dழைல உ�வா�கி, 

ெதாழிலாள�கE�, உட#நல 

பாதி�கைள ஏ.ப "தலா�. 

 

நJ�ம�ட"ைத ெவ�ட (8யா�. 

(னDசிப# கழி% நJ� 5 ெச�8� 

ேட5,க@ ம./� 

ஊறைவ�,� ,ழிகளD# 

ெவளDேய.ற�ப �. =ர5க 

நடவ8�ைக�, ந;= F/க@ 

ெகா0ட இரசாயன5க@ 

பய
ப "த�படா�. 

நில"த8 நJ� ம�ட� 64 ம9 தைர 

ம�ட"தி., கீேழ ஆழ"தி# 

உ@ள�, =ர5க ெசய#பா  

நJ�நிைலைய பாதி�கா�. =ர5க 

நடவ8�ைகய	
 (8வ	# 

உ@ள இ/தி ,ழி மைழ நJ� 

ேசமி�ப	.காக 

பய
ப "த�ப �, ேசமி"� 

ைவ�க�ப � நJ� ப=ைம 

ம0டல ேம�பா�8., 

பய
ப "த�ப �, ேம�� 

ேசமி�க�ப�ட நJ� (ைறயான 

="திக1��,� ப	ற, வ J�  

ேதைவகE�, (,8நJ� தவ	ர) 

பய
ப "த�ப �. 

ேம��, ெவளDேய/� நJ� 

ச��களD# ம./� (ைறயான 

="திக1��,� ப	ற, 

ேசமி�க�ப �; =ர5க 

நடவ8�ைகய	# Kசிைய 

அட�,வத., த0ணJ� 

பய
ப "த�ப �. 

=ர5க ,"தைக ப,திய	# 

கழி%நJைர (ைறயாக 
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ேமலா0ைம ெச2வத.காக, 

சி/நJ� கழி�பைறக@ ம./� 

ெச�8� ேட5� ம./� 

ஊறைவ�,� ,ழிக@ ஏ.பா  

ெச2ய�ப �. 

 

4.4 கா./ dழ#: 

 

அ�ச� தா�க� 
தண	� நடவ8�ைகக@ 

ேதா0 த#, 

ெவ8"த#, ஏ./த# 

ம./� இற�,த#, 

ேதா08ய 

கனDம"தி
 

ேபா�,வர"�. 

 

ெசய#பா�8
 ேபா� ஏ.ப � 

பாதி�க@ 

=ர5க; ெசய#பா�8
 ேபா�, 

த�ப	ேயா8ய Kசி ம./� �க@க@ 

(PM10 & PM 2.5) ேபா
ற ப	ற கா./ 

மா=பா க@ உ�வா�க�ப �. 

 

மா=பா�8
 (�கிய ஆதார� 

�ைளய	 த# ம./� ெவ8"த# 

காரணமாக எHகிற�. 1 8�ப� 

எ0ண	�ைக ஏ./வத.,� 

இற�,வத.,� பய
ப "த�ப �, 

1 எ0 அகR% (1.2 ம9, 3 வாளD 

திற
 (பாைற உைட�பா
 

இைண�ட
), 1 எ0. அ(�கி 

ம./� 4 எ0. ஜா�ேஹம� 

ஆகியைவ கனDம"ைத 

ேதா0 வத.,� 

பய
ப "த�ப �. த�ப	ேயா8ய 

Kசிைய உ�வா�,த#. 

F தலாக, ெவ8ம�3�கைள� 

ெசய#பா�8
 ேபா� தண	� 

நடவ8�ைகக@ 

மர5கைள (ேவ�, மகிழ�, 

ளD) ந வத., 

வன"�ைறய	
 

ஆேலாசைனய	
 ேப1# 

Kசிய	
 தா�க"ைத" த �க 

,"தைக� ப,தி�,@ 

இH"�; ெச#�� 

சாைலக@, ெவளD�ற; 

=.றளவ	# 700 உ@i� 

இன5க@ (ஒkெவா� 

ஆ0 � 140 

எ0ண	�ைக6ட
) நட% 

ெச2ய 

உ"ேதசி�க�ப� @ள�. , 

இள3ைத ம./� வ	#வ�) 

இர0  அ �,களD# கா./ 

மா=பா�ைட எதி�"� ம./� 

7லிைகக@ (Nerium) மர 

இன5கE�, இைடய	#. 
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பய
ப "தி ெவ8�; ெச2வ� 

Kசிைய உ�வா�க வழிவ,�,�. 

 

மனDதனD
 ம9தான வ	ைள% 

• =வாச� ம./� =வாச 

அைம�, eைரயoர# 

தி=�கE�, ேசத�, கா2;ச# 

அ#ல� ஆ?�மா ேபா
ற 

ேவைல ெச26� 

ெதாழிலாள�க@ ம./� 

அ0ைட கிராமவாசிகளD
 மனDத 

ஆேரா�கிய"தி# ேமாசமான 

வ	ைள%. 

• கனDம� ெபா��கைள ஏ.றி 

இற�,வதா��, 

ேபா�,வர"தி
 காரணமாக%� 

ஏ.ப � Kசி, ெதாழிலாள�க@ 

ம./� அ�கி�@ள கிராம 

ம�கைள6� பாதி�கலா�. 

• தாவர5க@ ம9தான வ	ைள% 

• இைலய	# Kசி ப8வதா# 

?ேடாமாட# இ
ெட�? 

,ைற�க�படலா�. 

SH 71 உட
 இைண�,� 

,/கிய பாைதய	#, அ�கி# 

உ@ள நைடபாைத 

சாைலகைள (ஒ� 

அj,(ைற சாைல) 

அைட6� வைகய	#, 

ெவ�ட�ப�ட கனDம"தி
 

ேபா�,வர"� வழிகைள" 

தி�டமி த#. 

மா.றாக, =ர5க ,"தைக 

ப,தி�,� அ�கி# உ@ள 

நைடபாைத சாைல 

இைண��,� இைடேய 

சரைள ம0  சாைல 

அைம�க�படலா�. Kசி 

உ�வாகாம# இ��க, 

இH"�; ெச#�� 

சாைலய	# ெச#�� 

லா1களD
 ேவக� மண	�, 20 

கி.ம9. தி�டமி த#. 

லா1க@ தா�பா2 ேபா�  

7ட�ப �. 

அதிக =ைம தவ	��க�ப �. 

 

அகR% ம./� ஏ./த# 

@ளDக@ ேபா
ற Kசி 

உ�வா�,� இட5களD# 

ஈ ப � ெதாழிலாள�கE�, 

க0 க0ணா8க@, Kசி 

மா?�, ேதா# ைக6ைறக@, 

பா�கா� காலண	க@ & 

��? ேபா
ற தனD�ப�ட 
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பா�கா� உபகரண5க@ 

(PPEs) வழ5க�ப �. 

 

ேபா�,வர"தி
 ேபா� Kசி 

உ�வாகாம# இ��க, 

ெச�பனDட�படாத சாைலகளD# 

ெதளD�பத., 0.5KLD த0ணJ� 

ப13�ைர�க�ப �. 

 

கா.றி
 தர மாடலி5: 

AERMOD எ
ப� 7
/ தனD"தனD F/கைள� ெகா0ட ஒ� மாதி1 அைம� ஆ,�: 

• AERMOD (AERMIC Dispersion Model), 

• AERMAP (AERMOD நில�பர� (
ெசயலி) 

• AERMET (AERMOD வானDைல (
ெசயலி) 

 

4.4.1 7ல ,ணாதிசய� 

அைன"� உமிR% 7ல5களD
 வ	1வான ப�8ய# ம./� அவ./ட
 ெதாட�ைடய 

மாடலி5 உ@ள J , ெவளDயo�  அள%��க@ ம./� உமிR% வ	கித5க@ இ3த அறி�ைகய	# 

ப�8யலிட�ப� @ளன. ஒkெவா� 7ல வைக6� எkவா/ நட"த�ப�ட� எ
பத.கான 

ெபா�வான வ	ள�க� கீேழ ெகா �க�ப� @ள�. 

 

(
ெமாழிய�ப�ட ெசய#பா�8
 உமிR% ஆதார5க@ 

@ளD ஆதார5க@: 

=ர5க நடவ8�ைககE�கான @ளD ஆதார5களD# ெபா�வாக Kசி ேசக1�பா
க@, dடான 

நJ� ஹJ�ட�க@ ம./� அவசரகால ெஜனேர�ட�(க@) ஆகியைவ அட5,�. த.ேபாைதய 

தி�ட"தி# ப	
வ�� ஆதார5க@ எதி�பா��க�ப கி
றன. 

1. ைஹ�ராலி� அகR% - 1.2Cum ப�ெக� ெகா@ளள% (ரா� ப	ேர�க� இைண�ட
) 

2. ஜா� ேஹம� 32 மிம9 டயா 

3. 8�ப� 

4. 8ரா�ட� ஏ.ற�ப�ட� - அ(�கி 

5. �ைண�க�வ	கEட
 �ைளய	 த# ம./� அகR% 
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சாைல ஆதார5க@: 

=ர5க நடவ8�ைககளD
 ேபா� எதி�பா��க�ப � 8ர� பாைதக@ ம./� 8ர� ெவளDேய./� 

இட5கைள சி"த1�க ஒ� சாைல ெந�ெவா�� உ�வா�க�ப�ட�. 2022 மா�; (த# ேம 

வைரய	லான க0காண	� கால"தி# சாைல 7ல5களDலி�3� எதி�பா��க�ப � உமிR%க@ 

ம./� அத[ட
 ெதாட�ைடய எதி�பா��க�ப�ட தா�க� மதி�ப	ட�ப�ட�. ="திக1� 

சாைல ம./� ெச�பனDட�படாத சாைல வைலயைம�ப	# உ@ள ெபா�" தாவர� 

ேபா�,வர"தினா# ஏ.ப � உமிR%க@ ெதா,தி ஆதார5களாக வ8வைம�க�ப� @ளன. 

8ர�கி5கி.கான மாட# வா#L� ேசா�? அள%�வான�, ஆர�ப"தி# USEPA-ைவ 

8ர�கி5கி., ஏ.றி; ெச#வத.கான உமிR% காரண	கைள� பய
ப "திய�. சாைல 

ஆதார5க@, உ�வக�ப "த�ப�ட இH"�; ெச#�� சாைலகளD# 6 ம9�ட� இைடெவளDய	# 

ஆதார"ைத� பய
ப "தின. 7ல5களD
 ஆர�ப ப�கவா�  ப1மாண� 3ம9 என 

அைம�க�ப�ட�, இ� ஒ� ெபா�வான =ர5க dRநிைல�, அ�கி# உ@ள 2 8ர� 

பயண"ைத ப	ரதிபலி�க உ@ள Jடாக பய
ப "த�ப�ட�. 

 

இH"த# ெசய#பா�8.,� க�த�ப � அள%��க@ ப	
வ�வனவ.ைற 

உ@ளட�,கி
றன: 

• ெபா�வாக� பய
ப "த�ப � இH"�; ெச#�� 8ர�,களD
 அள% 

• நிர3தர Kர சாைலகளD
 Kசி க� �பா  / =��க"தி
 அள% 

 

ப	ற த�ப	ேயா8ய �க@ உமிR% ஆதார5க@: 

ப�ம அள% ஆதார5களாக வ8வைம�க�ப�ட ப	ற ஃ�Lஜி8k �க@ உமிR% ஆதார5களD# 

ப	
வ�வன அட5,�: 

• �ைரம1 �ரஷ1# இற�க�ப � 8ர�,களD# இ�3� த�ப	ேயா8ய உமிR%க@ ஒ� 

ெதா,தி 7ல"தா# ,றி�ப	ட�ப கி
றன. ெவளDயo�  உயர� 0 ம9�டராக 

அைம�க�ப�ட� (ட�� பா�ெக� கிேர  ம�ட"தி# உ@ள�). 

• =ர5க� ப,தியான� ,ைற3தப�ச கா./ அ1�ைப� ெகா0ட பாைறக@ நிைற3த 

ேம.பர�பாக இ��பதா# கா.றி
 அ1�ப	னா# ஏ.ப � த�ப	ேயா8ய உமிR%க@ 

க�த�ப வதி#ைல. கா./ அ1� ஏ.ப � என எதி�பா��க�ப�டா#, அ� 

உ@i�மயமா�க�ப �. 
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• ப1மா.ற @ளDகளD# இ�3� ஃ�Lஜி8k உமிR%க@ ஒ.ைற ெதா,தி 7ல5களா# 

,றி�ப	ட�ப கி
றன. இ3த ஆதார5கE�கான ெவளDயo�  உயர5க@ 8ர� ப1மா.ற 

ெசய#(ைறய	
 உ0ைமயான உயர"தி., அைம�க�ப�டன. 

 

ப	3ைதய தி�ட நடவ8�ைகக@ 

ெசய#பா�8
 உமிR%க@ ெசய#(ைற உபகரண5க@ ம./� =ர5க நடவ8�ைககளD
 

வ	ைளவா,�. ெசய#(ைற உபகரண5க@ அதிகப�ச திறனD# வ8வைம�க�ப�டன. 

=ர5க"தி# இ�3� ெவளDேய/� உமிR%க@, ,ழிய	லி�3� க.க@ ம./� கழி%கைள 

ேசமி� ப,தி�, ெகா0  ெச#ல ேதைவயான =ர5க வ Jத� ம./� 8ர� பயண"தி
 

அ8�பைடய	# அைம3த�. 

 

மா�; (த# ேம 2022 வைரய	லான e0ண	ய வானDைல" தர%கைள� க�"தி# ெகா0  

கண	�க�ப�ட அதிகப�ச தைர ம�ட ெசறி%க@, ஆ2%� கால"தி
 ேபா� ெபற�ப�ட 

அதிகப�ச அ8�பைட ெசறி%களD# மிைக�ப "த�ப� , ெசய#பா�8.,� ப	3ைதய 

க�ட"தி# நில%�. அதிகப�ச அ8�பைட ெசறி%கைள� கா�8�� கண	�க�ப�ட 

ெசறி%கEட
 F8ய ஒ� ெமா"த கா�சியான� ஐேசாப	ெள"ஸுட
 ப	
வ�� 

அ�டவைணய	# கா�ட�ப� @ள�. 

 

அ�டவைண 4 1 =ர5க"தி.கான உமிR% காரண	க@ 

 

ெசய#பா  
உமிR% காரண	 ,றி�க@ 

ேம# ம0 

ைகயாEத# 

 

?கிரா�ப� 0.029 

Kg TSPM/ 

average time 

between spray 

application 

USEPA (2008) 

Jose I. Huertas & 

Dumar A. Camacho 

& Maria E. Huertas, 

Standardized 

emissions inventory 

methodology for 

open-pit mining 

areas, 

Environmental 

#ேடாசி5 
15.048 

kg PM10/ 

Hr excavation 

USEPA (2008) 

ஏ./கிற� 
2.3237E-04 
kg PM10/ 

average time 

between spray 

application 

USEPA (2006a) 

123



கட"த# 0.69718 
kg PM10/VKT 

USEPA (2006a) 

Cowherd (1988) 

Science Pollution 

Research, 2012. 

சாதாரண க# 

=ர5க� 

ஈரமான 

�ைளய	 த# 

8.00E-5 lbs 
PM10/  

Ton produce 

EPA. August, 2004.  Section 11.19.2, Crushed 

Stone Processing and Pulverized Mineral 

Processing.  In: Compilation of Air Pollutant 

Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and 

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

Environmental Protection Agency, Office of Air 

Quality Planning and Standards.  Research 

Triangle Park, North Carolina. 

ஏ./கிற� 

1.00E-4 lbs 
PM10/  

Ton produce 

 

4.5 இைர;ச# dழ#: 

 

அ�ச� தா�க� 
தண	� நடவ8�ைகக@ 

ேதா0 த#, 

ெவ8"த#, ஏ./த# 

ம./� இற�,த#, 

ேதா08ய 

கனDம"தி
 

ேபா�,வர"�. 

 

உபகரண5களD
 பய
பா  

(எ�?கேவ�ட�, 8�ப�, ஜா� 

ேஹம�), இய3திர5க@ ம./� 

ேபா�,வர"��, 

பய
ப "த�ப � 8ர�,க@ 

ச"த"ைத உ�வா�,�. 

 

இய3திர5களDலி�3� வ�� 

ச"த� உய� இர"த அH"த�, 

அதிக அH"த நிைல, கா� 

ேகளாைம, K�க� கல�க� 

ேபா
றவ.ைற நJ0ட ேநர� 

ெவளD�ப வதா# ஏ.ப �. 

 

(
ெமாழிய�ப�ட =ர5க 

நடவ8�ைகய	
 காரணமாக 

வாகன5களD
 எ0ண	�ைக 

அதிக1�க�ப �, எனேவ 

• இய3திர5க@ ந#ல இய5,� 

நிைலய	# பராம1�க�ப �, 

இதனா# இைர;ச# 

,ைற3தப�ச சா"தியமான 

அளவ	., ,ைற�க�ப �. 

• அ[மதி�க�ப�ட இைர;ச# 

அள% ம./� அ3த 

அள%கE�, அதிகப�ச 

ெவளD�பா�8
 வ	ைள% 

,றி"� ஆ/ மாத5கE�, 

ஒ�(ைற 

ெதாழிலாள�கE�, 

வ	ழி�ண�% அளD�க�ப �. 

அைன"� வாகன5களD
 

bச# இ
ஜி
களD�� 

ேபா�மான ைசல
ச�க@ 

வழ5க�ப �. 
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வாகன� ஒ
றிைண3� 

ேதைவய.ற ஒலிைய 

ஏ.ப "தலா� ம./� =வாச� 

ம./� =வாச அைம�, 

eைரயoர# தி=�கE�, ேசத�, 

கா2;ச# அ#ல� ஆ?�மா 

ேபா
ற மனDத 

ஆேரா�கிய"தி�� பாதி�ைப 

ஏ.ப "தலா�. 

• அைன"� ேபா�,வர"� 

வாகன5கE� 

ெச#�ப8யா,� PUC 

சா
றிதRகைள ெகா0  

ெச#வ� உ/தி 

ெச2ய�ப �. 

• =ர5க"தி.,@ eைழ6� 

அ#ல� ெவளDேய/� 

8ர�,களD
 ேவக� மிதமான 

ேவக"தி., (20கிம9/மண	) 

வர��,�ப "த�ப� , 

காலியான வாகன5களD# 

இ�3� ேதைவய.ற 

ச"த"ைத" த �,�. 

• இய3திர5க@ ம./� ப	ற 

உபகரண5களD
 (ைறயான 

உய% 7ல� 

இய3திர5களா# ஏ.ப � 

ச"த� ,ைற�க�ப �. 

• ஆ2%� ப,திய	# ஒலிய	
 

தா�க"ைத� ,ைற�க 500 

எ0ண	�ைகய	லான உ@i� 

இன5கைள (ேவ�, 

ம3தாைர, அதி, ளD, 

அேசாகா, ேக=வ1னா? 

ம./� வ	#ல�) நட% 

ெச2ய 

உ"ேதசி�க�ப� @ள�. 

ச"த"ைத� ,ைற�க 

ெசய#ப "த ேவ0 �. 

• லா1க@ இர0  

சாைலகளD# தி��ப	 
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வ	ட�ப �. ேபா�,வர"� 

ெந1சைல" தவ	��க SH 71 

ம./� மாவ�ட சாைல 

பய
ப "�த#. 

• ஆ/ மாத5கE�, 

ஒ�(ைற =காதார 

ப1ேசாதைன (கா�க@ 

ஏ.பா  ெச2ய�ப �. 

• அதிக ச"த� உ0டா�,� 

இட5களD# ேவைல ெச26� 

ெதாழிலாள�க@ தனD�ப�ட 

பா�கா� சாதன5கைள� 

பய
ப "�த#, அதாவ� 

கா�,ழா2க@ ம./� கா� 

ப	ள�,க@. 

• பண	யாள�க@ பண	ய	ட 

இைர;சலி# இ�3� 

நிவாரண� ெப/� 

அைமதியான ப,திகைள 

வழ5,த#. 
 

4.6 உய	1ய# dழ#: 

 

அ�ச� தா�க� 
தண	� நடவ8�ைகக@ 

தள 

அ[மதி 

dழலிய# சீ�,ைல%�, வழிவ,�,�

தள அ[மதிய	
 காரணமாக வாRவ	ட

இழ�. 

(
ெமாழிய�ப�ட =ர5க ,"தைக ப,தி 

ஏ.கனேவ ஒ� வற0ட நில�. 
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மர5க@ 

ந த# 

நில� ஆர�ப"தி# த1சாக இ�3ததா#

=ர5க ,"தைக ப,திய	# கா  வள��

சாதகமான தா�க"ைத ஏ.ப "��. 

=ர5க ,"தைக ப,தி ம./� பா�கா� 

எ#ைலய	# 10ம9 பா�கா� Kர� 

வழ5க�ப �. =மா� 0.80.0 ெஹ�ேட� நில� 

ப=ைம வைளய ேம�பா�8.காக 

பய
ப "த�ப கிற� (500 எ0க@ - 5 

ஆ0 க@). இ� வ	ல5கின5கைள ஈ��,�. 

 

4.7 ச7க ெபா�ளாதார dழ#: 

அ�ச� தா�க� 
தண	� நடவ8�ைகக@ 

=ர5க 

நடவ8�ைககைள 

ெசய#ப "த 

(
ெமாழிய�ப�ட� 

தி�ட"ைத ெசய#ப "த நில� 

ைகயக�ப "�வ� ெசா"��கைள 

இழ�க ேந1டலா�, இ� PAP ஐ 

மா.றிவ	 �, அவ�களD
 

வழ�கமான ம./� 

வாRவாதார"ைத இழ�,�. 

தி�.வ	.ேசகர
 

(
ெமாழிய�ப�ட தி�ட� 

ப�டா நிலமா,�. ம./� 300ம9 

=.றளவ	# ம�க@ ,8ய	�� 

இ#லாத நில� காலியாக 

உ@ள�. எனேவ இ"தி�ட"தி# 

ன�வாR% ம./� 

ம9@,8ேய.ற� இ#ைல. 

ெவ�8ெய �க�ப�ட 

கனDம"ைத 

�ைளய	 த#, 

ெவ8"த#, ஏ./த# 

ம./� 

ேபா�,வர"� 

=ர5க நடவ8�ைகக@ Kசி 

உமிRைவ ஏ.ப "தலா�, ஒலி 

மா=பா  ஏ.படலா�, இதனா# 

உ@i� வாRவ	ட"தி., 

இைடL/ ஏ.படலா� 

தி�ட� ப,தி�, அ�கி# எ3த 

மனDத நடவ8�ைக6� 

தி�டமிட�படவ	#ைல. அ3த 

இட"திலி�3� கிழ�ேக 1 கிம9 

ெதாைலவ	# உ@ள ேபைரL� 

கிராம"தி# அ�கி# உ@ள 

ம�க@ ,8ய	�� 

காண�ப கிற� 

அ�கி�@ள 

கிராம5களD# 

ேம2;ச# ம./� 

வள�� 

நடவ8�ைகக@ 

உ@i� வ	ல5,களான ெச�மறி 

ஆ , ஆ  ம./� மா களD
 

ேம2;ச# ம./� வள�� 

ஆகியைவ அ�கி�@ள 

கிராம5களD# காண�ப கி
றன, 

வாகன5களD
 இய�க� 

கிராவ# சாைல ம./� 

அ�கி# உ@ள நைடபாைத 

சாைலைய பய
ப "த 

உ"ேதசி�க�ப� @ள�. 

ேம��, வ	ப"�கைள 

தவ	��,� வைகய	# 
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வ	ல5,கைள பாதி�கலா� 

அ#ல� காய�ப "தலா� 

எ
பதா# தி�ட"தி
 காரணமாக 

அைவ பாதி�க�படலா�. 

லா1களD
 ேவக� மண	�, 20 

கி.ம9. உ"ேதசி�க�ப� @ள�. 

ேவைல வா2� இ"தி�ட� உ@i� ம�களD
 

வாRவாதார"ைத ேம�ப "�� 

(
ெமாழிய�ப�ட 

=ர5க"தி
 வள�;சி�,� 

ப	ற,, இ� உ@i� ம�களD
 

வாRவாதார"ைத 

ேம�ப "�வேதா  ேநர8 

ம./� மைற(க ேவைல 

வா2�கைள6� வழ5,�. 

இ�ப,திய	
 உ@க�டைம� 

ேம�பா�8.கான சாதாரண 

க.க@ உ@i� ச3ைதகளD# 

இ�3� நியாயமான ,ைற3த 

வ	ைலய	# கிைட�,�. 

கா��பேர� 

=./;dழ# 

ெபா/� 

(
ெமாழிய�ப�ட தி�ட� 

இய.ைக வள5கைள 

ெப��,வத.,� ச7க வள 

ேம�பா�8.,� உத%�. 

CER இ
 ஒ� ப,தியாக, 

அதாவ� 5 ல�ச� 

ஒ��க�ப �. வ	ைளயா�  

வசதிகைள ேம�ப "�த#, 

=காதாரமான கழிவைற, R.O 

த0ணJ� வசதிகைள 

ெப�மாநா  அர= உய�நிைல 

ப@ளD�, வழ5,த#.  
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4.8 ம.ற பாதி�க@: 

 

வ. 
எ0 

அ�ச� தா�க� தண	� நடவ8�ைகக@ 

1. (
ெமாழிய�ப�ட 

=ர5க� காரணமாக 

ஆப"� 

=ர5க� ப,திய	# 

வ	ப"�க@ ஏ.படலா� 

=ர5க ,"தைகய	# உ@ள ஒkெவா� 

பண	யாள��,� ஒkெவா� 

ெதாழிலாள�களD
 பா�கா� ,றி"�� 

(ைறயான PPE கி� (பா�கா� ஜா�ெக�, 

ெஹ#ெம�, பா�கா� காலண	க@, 

ைக6ைறக@) ேபா
றைவ வழ5க�ப �. 

2. ெவ8"த# ,0 ெவ8� 

நடவ8�ைக காரணமாக 

ெதாழிலாள�கE�, 

காய� 

,0 ெவ8� நடவ8�ைகைய எ;ச1�க 

ைசர
 வ8வ	# அலார� அைம� தி�ட 

தள"தி# ஈ ப �. அ�ம� மி
றி, 

ெவ8,0  நடவ8�ைக ,றி�ப	�ட 

ேநர"தி# - மாைல 5 மண	 (த# மாைல 6 

மண	 வைர (அ#ல� ேதைவ�ப � 

ேபாெத#லா�) தி�டமிட�ப �, இதனா# 

ஊழிய�க@ ெசய#பா�ைட� ப.றி அறி3� 

ெகா@வா�க@. தள"தி# ைகப	8�ப� 

தைடெச2ய�ப � ம./� ைசைக 

பலைகக@ தள"தி# ப#ேவ/ இட5களD# 

கா0ப	�க�ப �. 

3. ெதாழிலாள�களD
 

ஆேரா�கிய� 

=ர5க நடவ8�ைககளD# 

ெதாழிலாள�கைள 

ேவைல�, 

அம�"�வத., (
 

அவ�களD
 உட#நிைல 

ச1பா��க�ப � 

அவ�கைள ேவைல�, அம�"�வத., 

(
 அைன"� ெதாழிலாள�கE� 

உட#நிைல ச1பா��க�ப�  பதி%  

ெச2ய�ப �.ெதாழிலாள�களD
 

ஆேரா�கிய� பா�கா�க�ப � 
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5 மா./களD
 ப,�பா2% 

5.1 ெபா� 

எ3தெவா� தி�ட"ைத6� தி�டமி வதி�� வ8வைம�பதி�� மா.றJ�8
 ப,�பா2% ஒ� 

,றி�ப	ட"த�க அ�சமா,�. உ.ப"தி அதிகப�சமாக%�, =ர5க; ெசய#பா  =./;dழ��, 

உக3ததாக%� ெசல% ,ைற3ததாக%� இ��,� வைகய	# மா./ வழிைய" 

ேத�3ெத �,�ேபா� ெசல% பல
 ப,�பா2% ம.ற அள%��கEட
 இைண3� ெசய#பட 

ேவ0 �. =ர5க" தி�ட� ம./� =ர5க 7ட# தி�டமான�, ப8வ�-1 ம./� ப	எஃ�ஆ� 

சம��ப	�பத., (
, ��ேகா�ைட மாவ�ட =ர5க ம./� வ	ய	ய# �ைற உதவ	 

இய�,னரா# அ5கீக1�க�ப� @ள�. 

 

மாநில =./;dழ# தா�க மதி�பo�  ஆைணய� வழ5கிய வ	தி(ைறககளD
 க8த� எ0 

SEIAA-TN/F. எ0. 9256/ ToR-1203/2022 ேததி: 14.07.2022. மா./� ப,�பா2வ	.கான ஆ2% 

தள� ம./� ெதாழி#e�ப"தி
 ஆழமான ஆ2%கைள உ@ளட�கிய�. 

 

5.1.1 மா./ தள5க@ ம./� =ர5க ெதாழி#e�ப"தி.கான ப,�பா2% 

5.1.1.1 மா./ தள� 

(
ெமாழிய�ப�ட தி�டமான� சாதாரண க# ம./� சரைள ம0 ,வா1ய	
 =ர5கமா,�, 

ேம�� அ3த ப,திைய ஆ2% ெச2த ப	ற, (
ெமாழிய�ப�ட�. ேவ/ வா�"ைதகளD# 

F/வதானா#, கனDம5க@ கிைட�,� ம0டல"தி# இைவ ெசய#ப "த�படலா�. =ர5க" 

ெதா,தி மாநில அரசா# (த
ைமயாக ஒ��க�ப�8��பதா#, அத., மா.றாக ேவ/ எ3த 

இட"ைத6� ஆ2% ெச2ய ேவ08ய நிைல இ#ைல. 

 

5.1.1.2 மா./ ெதாழி#e�ப� 

ெவ.றிெபற ேவ08ய கனDம"தி
 (ROM) வ	ய	ய# ம./� நில�பர� அைம� ம./� 

தினச1/வ�டா3திர இல�, உ.ப"தி ஆகியவ.ைற� ெபா/"� திற3த வா�� =ர5கமான� 

ைக(ைறயாக/அைர இய3திரமயமா�க�ப�டதாக/ இய3திரமயமா�க�ப�டதாக இ��கலா�. 
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அ�டவைண 5 1: ெதாழி#e�ப� ம./� ப	ற அள%��கE�கான மா./ 

 

வ. 

எ0 

,றி�பாக மா./ வ	��ப� 1 
மா./ 

வ	��ப� 
க�"��க@ 

1. ெதாழி#e

�ப� 

ஓப
கா?� அைர 

இய3திரமயமா�க�ப

�ட =ர5க� 

திற3த

ெவளD 

இய3திர

மயமா�க

�ப�ட� 

ஓ�ப
கா?� அைர 

இய3திரமயமா�க�ப�ட 

�ைளய	 த# ம./� ெவ8"த# 

ஆகியைவ வ	��ப�ப கி
றன. 

பல
க@: 

ெபா�@ க8னமாக உ@ள�, 

எனேவ அைத தள�வாக%� 

ெபா�"தமான அளவ	., ெகா0  

வர%�. 

 2. ேவைல

வா2� 

உ@i� 

ேவைலவா2�. 

=ர5க� உ@i� ேவைலவா2� 

(
[1ைம அளD�க�ப கிற� 

பல
க@: 

நிதி ந
ைமகEட
 உ@i� 

ம�கE�, ேவைலவா2�ைப 

வழ5,கிற�. 

,8ய	�� க�8ட�/வ J  

ேதைவய	#ைல. 

3. ெதாழிலா

ள� 

ேபா�,வ

ர"� 

ெபா� ேபா�,வர"� அ%�

ேசா�? 

ேவைல 

ெப�மாநா  கிராம"திலி�3� 

உ@i� ெதாழிலாள�க@ 

வரவைழ�க�ப வா�க@, எனேவ 

அவ�க@ ைச�கி@ 7லமாகேவா 

அ#ல� கா#நைடயாகேவா =ர5க 

இட"ைத அைடவா�க@. 

பல
க@: 

ெதாழிலாள�களD
 ேபா�,வர"� 

ெசல% மிக� ,ைறவாக இ��,� 

4. ெபா�@ 

ேபா�,வ

ர"� 

ெபா� ேபா�,வர"� தனDயா� 

ேபா�,வ

ர"� 

ஒ�ப3த அ8�பைடய	# 

8ர�,க@/8ராலிக@ 7ல� 

ெபா�@ ெகா0  ெச#ல�ப � 

பல
க@: 

இ� மைற(க ேவைலவா2�ைப� 

ெகா �,�. 
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5. த0ணJ� ேட5க� ச�ைளய� தனDயா� 

ேபா�,வ

ர"� 

ேட5க� ச�ைள�, (
[1ைம 

அளD�க�ப �. இ�ப,திய	# 

இ�3� கிழ�ேக 1கி.ம9., 

ெதாைலவ	# உ@ள ெப1L� 

கிராம"தி# இ�3� த0ணJ� 

ெபற�ப � 
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6 =./;dழ# க0காண	� தி�ட� 

6.1 ெபா�: 

இ3த அ"தியாய� தி�டமிட�ப�ட =./;dழ# க0காண	� தி�ட"ைத உ@ளட�கிய�. 

தண	� நடவ8�ைககளD
 ெசய#திறைன� க0காண	�பத.கான ெதாழி#e�ப அ�ச5கE� 

இதி# அட5,�. 

 

க� �பா�  நடவ8�ைககளD
 ெசய#திறைன அளவ	ட க0காண	� (�கிய�. 

=./;dழலி
 நிைலைய மதி�ப	 வத., =./;dழ# அள%��களD
 தி�ட"தி.,� ப	
 

க0காண	� (�கிய (�கிய"�வ� வா23த�. க0காண	�" தி�ட�, தி�ட"தி
 

ெசய#பா�8
 காரணமாக ஏ.ப � =./;dழ# சீ�ேக�ைட� க0டறிவத.கான ஒ� 

,றிகா�8யாக%�, =./;dழைல� பா�கா�பத.கான த,3த தண	� நடவ8�ைககைள" 

ேத�3ெத �பத.,� உத%�. 

 

மா=பா�ைட� க� �ப "�வ� ேபாலேவ வழ�கமான க0காண	�� (�கியமான�, 

ஏெனனD# க� �பா�  நடவ8�ைககளD
 ெசய#திறைன க0காண	�பத
 7ல� ம� ேம 

தJ�மானD�க (86�. தி�ட ஆதரவாள� ப	3ைதய தி�ட =./;dழ# க0காண	� (PPM) 

ம./� ப#ேவ/ ஒH5,(ைற அதிகா1கE�, ச1யான ேநர"தி# இண�க அறி�ைகைய 

சம��ப	�பத.காக M/s Ecotech Labs Pvt Ltd ஐ வழ5கி6@ளா�. எனேவ, =./;dழ# தர"தி# 

ஏ.ப � மா.ற5கைள கண�கி# எ "��ெகா@வத., =./;dழ# அள%��களD
 

வழ�கமான க0காண	� தி�ட� அவசிய�. க0காண	�ப	
 ேநா�க5க@:- 

• தி�டமிட# (8%களD
 ெசய#திறைன; ச1பா��க%�; 

• ெசய#பா�  நைட(ைறகளD
 ெசய#திறைன அளவ	 த#; 

• ச�டUதியான ம./� ெப�நி/வன இண�க"ைத உ/தி�ப "�த#; ம./� 

• எதி�பாராத மா.ற5கைள அைடயாள� காண%�. 
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அ�டவைண 6 1: =./;dழ# க0காண	� தி�ட� 

 
அள%��க@ மாதி1 காலஅள% இட5க@ 

கா./ dழ# - 

மா=ப "திக@ 

PM 10 

PM 2.5 

SO
2
 

NO
X
 

5 இட5க@ 24 மண	 ேநர"தி., ஒ� 

வார"தி., இர0  

(ைற 

4 மண	ேநர�. 

வார� இ�(ைற, ஒ� 

ப�வமைழ அ#லாத 

கால� 

8 மண	ேநர"தி.,, 

வார"தி., இர0  

(ைற 

24 மண	 ேநர(�, 

வார"தி., இர0  

(ைற6� 

தி�ட இட�, | 

தி�வ3தJ?வர� ேகாவ	#, 

சா"�ா�ப�8, தமிRநா  

கிட5, கழக�, 

��ேகா�ைட., ஊரா�சி 

ஒ
றிய �வ�க�ப@ளD, 

இ��லி, ராமநாத
 

ெச�8யா� 

ேம#நிைல�ப@ளD, 

ந;ச3�ப�8. 

ச"த� 

 

5 இட5க@ 24 மண	 ேநர"தி., 

ஒ�(ைற 5 இட5களD# 

தி�ட இட�, | 

தி�வ3தJ?வர� 

ேகாவ	#, சா"�ா�ப�8, 

தமிRநா  கிட5, 

கழக�, ��ேகா�ைட., 

ஊரா�சி ஒ
றிய 

�வ�க�ப@ளD, 

இ��லி, ராமநாத
 

ெச�8யா� 

ேம#நிைல�ப@ளD, 

ந;ச3�ப�8. 
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நJ� (நில"த8 நJ�) 

•  pH 

•  Temperature 

•  Turbidity 

•  Magnesium Hardness 

•  Total Alkalinity  

•  Chloride 

•  Sulphate  

• Fluoride  

• Nitrate 

• Sodium 

•  Potassium 

• Salinity 

•  Total nitrogen 

• Total Coliforms 

• Fecal Coliforms 

5 இட5க@ 5 இட5களD# ஒ�(ைற தி�ட இட�, | 

தி�வ3தJ?வர� 

ேகாவ	#, சா"�ா�ப�8, 

தமிRநா  கிட5, 

கழக�, ��ேகா�ைட., 

ஊரா�சி ஒ
றிய 

�வ�க�ப@ளD, 

இ��லி, ராமநாத
 

ெச�8யா� 

ேம#நிைல�ப@ளD, 

ந;ச3�ப�8. 

நJ� (ேம.பர� நJ�) 

• pH 

•  Temperature 

•  Turbidity 

•  Magnesium 

Hardness 

•  Total Alkalinity  

•  Chloride 

•  Sulphate  

• Fluoride  

• Nitrate 

• Sodium 

•  Potassium 

• Salinity 

•  Total nitrogen 

• Total Coliforms 

• Fecal Coliforms 

அ�கி�@ள 

ஏ1க@/நதிய	

லி�3� 

மாதி1 

ஒ� (ைற மாதி1 கவ	நா  க0மா2 
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ம0 

 (Organic matter, Texture, pH, 

Electrical Conductivity, 

Permeability, Water holding 

capacity, Porosity) 

5 இட5க@ 5 இட5களD# ஒ�(ைற தி�ட இட�, | 

தி�வ3தJ?வர� 

ேகாவ	#, சா"�ா�ப�8, 

தமிRநா  கிட5, கழக�, 

��ேகா�ைட., ஊரா�சி 

ஒ
றிய �வ�க�ப@ளD, 

இ��லி, ராமநாத
 

ெச�8யா� 

ேம#நிைல�ப@ளD, 

ந;ச3�ப�8. 

dழலிய# ம./� 

ப#�ய	� ஆ2% 

 

5 கிம9 

=.றளைவ 

உ@ளட�கிய 

ஆ2%� ப,தி 

ஒ� (ைற மாதி1 
 

ச7க-ெபா�ளாதார 

ஆ2% 

(ம�க@ ெதாைக, 

எH"தறி% நிைல, 

ேவைலவா2�, 

ப@ளD, 

ம�"�வமைனக@ 

ம./� வண	க 

நி/வன5க@ ேபா
ற 

உ@க�டைம�) 

5 கிம9 

=.றளவ	# 

உ@ள 

கிராம5க@ 

ஒ� (ைற மாதி1 

 

 

 

 

 

 

136



 

 

 

 

 

அ�டவைண 6 2: =ர5க"தி
 ேபா� க0காண	� அ�டவைண 

 

வ.  
எ0 

அள%��க@ அள%��க@ காலஅள% இட5க@ 

1.  =ர5க" தள"தி# 

=./�ற கா.றி
 தர� 

& த�ப	ேயா8ய Kசி 

மாதி1 

PM 10 

PM 2.5 

SO
2
 

NO
X
 

மாத� 

ஒ�(ைற 

தி�ட தள� 

 

2.  நில"த8 நJ� தர� IS - 10500: 2012 இ
 ப8 

,8நJ� அள%��க@ 

அைரயா0  
தி�ட தள� 

3.  ேம.பர� நJ� தர� வ,�ப	
 ப8 மதி�பo  

ெச2ய�ப � 

அைரயா0  
தி�ட தள� 

4.  ம0ண	
 தர� CPCB வழிகா� த#க@ அைரயா0  
தி�ட தள� 

5.  இைர;ச# நிைல 

க0காண	� 

(க1ம� ெபா�@, அைம�, pH, 

மி
 கட"�"திற
, 

ஊ �வ�F8ய த
ைம, நJ� 

ைவ"தி��,� திற
, 

ேபாேராசி�8) 

அைரயா0  
தி�ட தள� 
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7 F த# ஆ2%க@ 

7.1 ெபா� 

இ3த அ"தியாய� F த# ஆ2%களD
 வ	வர5கைள உ@ளட�கிய�. இட� மதி�பo , ேப1ட� 

ேமலா0ைம, ெபா� வ	சாரைண, ம/வாR% ம./� ம9@,8ேய.ற�. 

 

7.1.1 ெபா� வ	சாரைண: 

(
ெமாழிய�ப�ட =ர5க" தி�ட� 1(a) கீR வ�வதா#, வைக B1 - கிள?ட� =ர5க� 

(த.ேபாைதய ,வா1கைள உ@ளட�கிய�- இ#ைல. 

 

(
ெமாழிய�ப�ட ,வா1க@–தி�.வ	.ேசகர
–1.48.0ெஹ�ேட�, தி�.ப	. காஜாைமதJ
 - 

2.56.5 ெஹ�ேட� 

 

,"தைக காலாவதியான ,வா1க@ - தி�.ப	.காஜாைமதJ
 - 2.56.5 ெஹ�ேட�,  

 

தி� வ	 ேசகர
 - 2.12.0 ெஹ�ேட� த.ேபா�@ள / (
ெமாழிய�ப�ட ,வா1களD
 ெமா"த 

அள% 6.16.5 ெஹ�ேட� 

 

எனேவ =./;dழ# தா�க மதி�பo  அறிவ	� அறிவ	� 2006 இ
 7(III) இ
 கீR ம./� 

அத
 அ "த "த தி�"த5களD
 கீR, தி�ட� ெபா� ஆேலாசைனைய உ@ளட�கிய� 

ம./� ��ேகா�ைட மாவ�ட"தி# மாநில மா=� க� �பா�  வா1ய� கீR நட"த�ப �. 

அத
 நடவ8�ைகக@ இ/தி =./;dழ# தா�க மதி�பo  அறிவ	� அறி�ைகய	# 

இைண�க�ப �. 

 

7.1.2 இட� மதி�பo : 

=ர5க" தி�ட5க@ ெவ.றிகரமாக இ��க, அ� உ.ப"தி" ேதைவகைள ம� � ��"தி ெச2ய 

ேவ0 �, ஆனா# அைன"� ெதாழிலாள�கE�,� மிக உய�3த பா�கா� தர"ைத 

பராம1�க ேவ0 �. ெதாழி#�ைறயான� அபாய5கைள� க0டறி3�, அத[ட
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ெதாட�ைடய அபாய5கைள மதி�ப	ட ேவ0 � ம./� அபாய5கைள" தா5க�F8ய 

நிைல�," ெதாட�3� ெகா0  வர ேவ0 �. =ர5க" ெதாழிலாள�கE�, கண	சமான 

பா�கா� ஆப"� உ@ள�. =ர5க5களD# உ@ள பா�கா�ப.ற நிைலக@ ம./� 

நைட(ைறக@ பல வ	ப"��கE�, இ� ; ெச#கி
றன ம./� மனDத உய	�கE�, இழ� 

ம./� காய5கைள ஏ.ப "�கி
றன, உைடைமகைள ேசத�ப "�கி
றன, உ.ப"தி�, 

இைடL/ ஏ.ப "�கி
றன ஆப"�. ஆப"�கைள (.றி�மாக அக.ற (8யா�, எனேவ 

வ	ப"� அபாய அளைவ அள% அ#ல� தரமான (ைறய	# வழ5,வத., சா"திய� என 

வைரய/"� மதி�ப	ட ேவ08ய அவசிய� உ@ள�. 

 

7.1.3 ஆப"ைத அைடயாள� காjத# 

7.1.3.1 ெவ8�,� (ைற: 

,வா1 ெசய#பா  ஓப
கா?� அைர இய3திரமயமா�க�ப�ட (ைற6ட
 இைண3�, 

ஜா� ேஹம� �ைளய	 த# ம./� ெவ8"த# ஆகியவ.ைற� பய
ப "தி, சாதாரண 

க#ைல தள�"த%�. 

 

7.1.3.2 �ைளய	 த# ம./� ெவ8"த#: 

�ைளய	 த# ம./� ெவ8"த# அள%��க@ ப	
வ�மா/: 

 

�ைள வ	�ட� 32-36mm  

�ைளகE�, இைடய	# 

இைடெவளD 
60 cms 

ஆழ� 1 to 1.5 m 

�ைளய	
 வ8வ� ஜி�ஜா� 

�ைளகளD
 சா2% கிைடம�ட"திலி�3� 70°  

தாமத ெட�டேன�ட�களD
 

பய
பா  

25 மி#லி வ	னா8க@ தாமத� 

ெவ8�,� உ�கி "ெவ8�,�" த0  

க�டண�/�ைள D.Cord with water or 70 gms of gun powder or Gelatine 

 

a. பய
ப "த�ப � ெவ8ெபா��களD
 வைகக@: 
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?ல1 வ,� 3 ெவ8ம�3�க@, ைந�ேரா கலைவ வைககைள சிைத�பத.,�, சாதாரண 

க#ைல அக./வத.,� ெவ.றி ெப/வத.,� பய
ப "த ப13�ைர�க�ப கிற�. ஆழமான 

�ைளய	ட# அ#ல� (த
ைம ெவ8� எ�%� (
ெமாழிய�படவ	#ைல. வ,� 3 இ
 

ெட�டேன�ட�க@ ம./� வ,� 6 இ
 பா�கா� உ�கி பய
ப "த�ப கிற�. 

 

b. ,0 ெவ8� காரணமாக நில அதி�ைவ� ,ைற�க (
ெமாழிய�ப�ட நடவ8�ைகக@: 

,வா1 அ�கி�@ள கிராம5களD# இ�3� 1.0கிம9 ெதாைலவ	# அைம3�@ள�. நில அதி�% 

ம./� பாைற பற�பைத� ,ைற�க, க� �ப "த�ப�ட ெவ8,0  நடவ8�ைகக@ 

ப	
ப.ற�ப �. ஆழம.ற ஜா�ஹா�ம� �ைளய	 த# ம./� ெவ8"த# ஆகியைவ 

,ைற3தப�ச ெவ8ம�3�கைள� பய
ப "தி ேம.ெகா@ள ப13�ைர�க�ப கிற�. 

 

�ைளகளD
 வ	�ட� = 32-36 மிம9 

K@ காரண	 = 6 (த# 7 ட
க@/கிேலா ெவ8ெபா��க@ 

ஆழ� = 1 (த# 1.5 ம9 

சா�V/ேஹா# = 140 கிரா� 25 மிம9 டயா கா��1�V 

பக# ேநர"தி# ெவ8"த� = 5 (த# 6 மண	 வைர (அ#ல� ேதைவ�ப � ேபாெத#லா�)  

ெவ8�,� ேபா� எ �க ேவ08ய ேசமி� ம./� பா�கா� நடவ8�ைகக@: சிறிய 

அளவ	லான ெவ8,0 கைள நட"�வத., ஆதரவாள� அ5கீக1�க�ப�ட ெவ8ெபா�@ 

ஏெஜ
சிைய ஈ ப "�வா� ேம�� அ� திறைமயான ம./� ச�ட���வ 

ஃேபா�ேம
/ெப�மி� ைம
? ேமலாளரா# க0காண	�க�ப �. 

 

கனரக இய3திர5க@: (
ெமாழிய�ப�ட ப,திய	# ப	
வ�� கனரக இய3திர5க@ 

பய
ப "த�ப �: 

• =ர5க"தி.காக - 1.2Cum ப�ெக� திற
 ெகா0ட அகR% (ரா� ப	ேர�க� 

இைண�ட
), ஜா� ேஹம�? (25.5 மிம9 டயா) 4 எ0க@. 

• ஏ./� உபகரண5க@ - 1.2Cum ப�ெக� ெகா@ளள% ெகா0ட அகR% (ப�ெக� 

இைண�ட
) 

• ேபா�,வர"� (=ர5க"தி.,@ ம./� =ர5க"தி# ேச�மிட"தி., உ�பட) - 8�ப� 

1 எ0 10M.T திற
 (,வா1ய	லி�3� ேதைவ�ப � ம�க@ ம./� உ@i� கிரஷ�க@ 

வைர) 
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A. ஆப"�: 

ப	ற கனரக வாகன5கைள� பய
ப "தி ெவ�8ெய �க�ப�ட கனDம5கைள� ெகா0  

ெச#�� ேபா� ஏ.ப � ெப��பாலான வ	ப"��க@ இய3திர� ேகாளா/க@ ம./� மனDத 

தவ/களா# ஏ.ப கி
றன. 

 

 

B. ஆப"ைத� ,ைற�பத.கான தண	� நடவ8�ைகக@ 

• ஏ./� ேநர"தி# அகR% ஊ:ச# =.றளவ	.,@ யா�� அ[மதி�க�பட 

மா�டா�க@. 

• 8�ப�க@/8ர�,க@ ஏ./� உபகரண5கE�, அ�கி# நி
/, அதி# சகதி 

நிர�ப�ப �ேபா� (Hைமயாக ப	ேர� ெச2ய�ப �. 

• ெதாழிலாள�களD
 பண	;dழலிய# நிைல�, ஏ.றவா/ ஏ./த# ெசய#பா  கீR 

நிைல�, ெகா0  வர�ப �. 

• ெதாழிலாள�கE�, ெஹ#ெம�, ைக6ைறக@ ம./� பா�கா� காலண	க@ 

வழ5க�ப �; ஏ./த# ம./� இற�,த# நடவ8�ைகக@ பக# ேநர"தி# ம� ேம 

ேம.ெகா@ள�ப � 

• அைன"� =ர5க இய3திர5கE� தவறாம# பராம1�க�ப� , ப	ேர�,க@, 

வ	ள�,க@ ம./� ஹார
க@ ேபா
றவ.ைற; ச1பா�"�, திறைமயான 

ெசய#பா�8# ைவ�க�ப �. 

 

7.1.4 (
ெமாழிய�ப�ட =ர5க"தி# உ@ள அபாய"தி.கான ெபா�வான (
ென;ச1�ைக 

நடவ8�ைகக@: 

ேமேல உ@ள ஆப"�/ேபரழிைவ� கவனD�பத.காக, ப	
வ�� க� �பா�  நடவ8�ைகக@ 

ேம.ெகா@ள�ப �: 

• =ர5க; ச�ட�, 1952, ெம�டாலிஃெபர? ைம
? ஒH5,(ைற, 1961 ம./� 

=ர5க வ	திக@, 1955 ஆகியவ.றி
 அைன"� பா�கா� (
ென;ச1�ைகக@ ம./� 

வ	திக@ அைன"� =ர5க நடவ8�ைககளD
 ேபா�� க08�பாக ப	
ப.ற�ப �; 

• அ5கீக1�க�படாத நப�களD
 eைழ% தைட ெச2ய�ப �; 

• ECC ம./� =ர5க� ப,திய	# தJயைண� ம./� (த�தவ	 ஏ.பா க@; 

• பா�கா� ��, ெஹ#ெம�, க0ணா8 ேபா
ற அைன"� பா�கா� உபகரண5களD
 

ஏ.பா கE� ெதாழிலாள�கE�,� கிைட�,� (18 எ0க@) ம./� அவ.றி
 

பய
பா�8.கான வழ�கமான ஆ2% ேம.ெகா@ள�ப �. 
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• நிகRவ	
 ேபா�, (தலி# காயமைட3த நப��, =ர5க� ப,திய	# உ@ள 7"த 

பா�கா� அ�வலக"தா# (த�தவ	 வழ5க�ப �. =ர5க; ச�ட�-1952 வ	தி-

23
ப8 வ	ப"� ,றி"த அறிவ	�ைப பா�கா� அதிகா1 வழ5,வா�; 

• பா�கா� அதிகா1 (500ம9 =.றளவ	# உ@ள 3 =ர5க5கE�, ெபா�வான�) 

ேமலா0ைம மாவ�ட அதிகா1க@/DGMS ேபா
றவ./�, இைடேயயான 

ஒ�5கிைண��, ெபா/�பாவா�. MMR 1961 இ
 வ	தி-181 இ
 ப8 ெபா� பா�கா� 

,றி"�, “எ3தெவா� நப�� அல�சியமாகேவா அ#ல� (Hைமயாக ெச2யேவா 

Fடா�. =ர5க"தி# உ@ள உய	��ேகா அ#ல� உட��ேகா ஆப"ைத ஏ.ப "�த#, 

அ#ல� அல�சிய�ப "�த# அ#ல� =ர5க� அ#ல� அ5, பண	16� நப�களD
 

பா�கா��, ேதைவயான எைத6� ெச2வைத (Hவ�மாக ற�கண	"த#”. 

ெதாழிலாள�கE�, பாதண	க@ ம./� பா�கா� தைல�கவச5க@ வழ5க�ப �; 

• =ர5க நடவ8�ைககளD
 ேபா�ம (க5கைள ="த� ெச2வ� ெதாட�3� 

ெச2ய�ப �; 

• ெவ8ம�3�கைள� ைகயாEத#, சா�V ெச2த# ம./� ெவ8"த# ஆகியைவ 

மிக%� திறைமயான ெதாழிலாள�களா# ம� ேம ேம.ெகா@ள�ப �; 

• உ.ப"தியாள1
 வழிகா� த#களD
ப8 அைன"� =ர5க உபகரண5களD
 

வழ�கமான பராம1� ம./� ேசாதைன ெச2ய�ப �; 

• இH"�; ெச#�� சாைலகளD# த0ணJ� ெதளD"� Kசிைய அட�,த#; 

 

7.1.5 பா�கா�� ,H: 

பா�கா� வ	திக@/ ச�ட வ	திகளD
 இண�க� திற�பட ெசய#ப "த�ப வ� உ/தி 

ெச2ய�ப �. =ர5க; ச�ட"தி
 ேதைவ ம./� அவ�களD
 கடைமக@ ம./� 

ெபா/�கைள� ��"தி ெச2வதி# பா�கா� அதிகா1 ஈ ப "த�ப வா�. ெதாழிலாள�களD
 

அபாயகரமான நிைலைமக@ ம./� பா�கா�ப.ற ெசய#கைள� க0டறித# ம./� தி�"த; 

ெசய#கE�கான ஆேலாசைனக@, பா�கா�" தண	�ைக நட"�த#, பய	.சி" தி�ட5கைள 

ஒH5கைம"த# ம./� ெதாழி#சா� பா�கா� ம./� =காதார� ெதாட�பான ப#ேவ/ 

ப	ர;சிைனகளD# ெதாழி#(ைற நிண� ஆேலாசைனகைள வழ5,வத., பா�கா� அதிகா1 

ெபா/�பாவா�. பண	யாள�க@ ம./� ஒ�ப3ததார�கE�, அkவ�ேபா� பா�கா� பய	.சி 

அளD�க�ப �. 

 

 

 

142



7.1.6 அவசர� க� �பா�  ைமய� 

அவசரநிைலைய ைகயாள அவசர க� �பா�  ைமய� வழ5க�ப �. இதி# தள (த
ைம� 

க� �பா�டாள�, (�கிய� பண	யாள�க@ ம./� தJயைண� ம./� காவ# �ைற உய� 

அதிகா1க@ கல3� ெகா@வா�க@. ச�பவ� க� �ப "தி ம./� பண	ய	
 ப	ற ப,திக@ 

ம./� ெவளDய	# இ�3� தகவ# ம./� திைசகைள� ெபற%� அ[�ப%� இ3த ைமய� 

ெபா�"த�ப�8��,�. அவசரகால க� �பா�  ைமய� ,ைற3த ஆப"�@ள ப,திய	# 

அைம�க�ப �. இ3த ெபா�வான அவசரகால க� �பா�  ைமய� 500ம9 =.றளவ	# உ@ள 

=ர5க5கE�, பய
ப "த�ப � 

 

7.2 ேப1ட� ேமலா0ைம 

சி/ கனDம =ர5க தி�ட5கEட
 ெதாட�ைடய க# வ	ஷய"தி# சா"தியமான அபாய5க@ 

பற�,� பாைற, ,ழிய	
 அதி�%, ச1% ம./� கழி%க@, ேபா�,வர"� காரணமாக 

ஏ.ப � வ	ப"�க@. =ர5க� ம./� அத[ட
 ெதாட�ைடய ெசய#பா க@ பண	யாள�க@ 

ம./� ெபா�ம�க@ இ�வ��,� பல சா"தியமான அபாய5கEட
 ெதாட�ைடய�. 

=ர5க� ம./� பண	யாள�களD
 பா�கா� =ர5க வ	திக@ ம./� ஒH5,(ைறகளா# 

கவனD�க�ப கிற�, இ� பா�கா�ப	.கான வ,�க�ப�ட நைட(ைறகEட
 ந
, 

வைரய/�க�ப� @ள�, இ� கவனமாக ப	
ப.ற�ப � ேபா�, மனDதவள"தி., 

ம� ம#ல, இய3திர5க@ ம./� பண	;dழ��,� பா�கா� உ/தி ெச2ய�ப கிற�. 

 

7.2.1 தள"தி# (
ெமாழிய�ப�ட =ர5க5கE�கான அவசர ேமலா0ைம தி�ட�- ஆஃ�ைச� 

அவசர தயா�நிைல தி�ட�: 

=ர5க நடவ8�ைகயா# ஏ.ப � வ	ப"�க@ அ#ல� எதி�பாராத நிகR%க@ ம./� இய.ைக 

ேப1ட�கைள ைகயா@வத.கான நைட(ைறகைள அவசரகால தி�ட� வ	வ1�கிற�. ப	ற 

உ.ப"தி/=ர5க" தி�ட5களD# ஏ.ப�ட வ	ப"�களD
 அ[பவ� இ3த" தி�ட"ைத" 

தயா1�பத.,� க�த�ப கிற�. இ3த அவசரகால தி�ட� அkவ�ேபா� மதி�பா2% 

ெச2ய�ப�  மா.றியைம�க�பட ேவ0 �. அவசரகால மாதி1 பய	.சிகளD
 அவதானD�க@ 

ம./� உ0ைமயான அவசரநிைலகைள ைகயாE� அ[பவ"தி
 அ8�பைடய	�� இ� 

மா.ற�பட ேவ0 �. 

இ3த ஆ
ைச� - ஆஃ�ைச� அவசர" தி�ட"தி
 (�கிய ேநா�க5க@: 

 அவசரநிைலைய" தவ	��க ேதைவயான (
ென;ச1�ைக ம./� த � 

நடவ8�ைககைள எ �க. 
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எ3தெவா� அவசர" தி�ட"தி
 (�கிய ேநா�க(� அவசரகால dRநிைலகைள" த �பதாக 

இ��க ேவ0 �. 

 

ப	
வ�� இய.ைகய	
 அவசரநிைலகைள� ைகயாள மனDதவள"ைத� பய	./வ	"த#: 

• ஆ
ைச� (எ�எ# எ#ைல�,@) 

• ஆஃ�ைச� (ML எ#ைல�, ெவளDேய) 

 

7.2.1 ஆ
ைச� ஆஃ�-ைச� அவசர" தி�ட�: 

1-அவசரநிைல காரணமாக: 

 தJ 

 ெவ8� 

 =ர5க வ	ளD�களD# மனDதனா# ஏ.ப�ட ச1% ச�ப3த�ப�ட ெப1ய வ	ப"�க@. 

 பா� க8"த#, ேதன J�களD
 தா�,த# அ#ல� கா�  வ	ல5,களD
 தா�,த#. 

 

2-இய.ைக ேப1ட�களா# ஏ.ப � ேபரழி%க@: 

 இய.ைக நில;ச1%கைள உ@ளட�கிய ெவ@ள�/ கனமைழ. 

 நிலந �க� 

 dறாவளD 

 மி
ன# 

 

7.2.2 அவசர" தி�ட�: 

 ஏேத[� அவசரநிைல ஏ.ப�டா# =ர5க� பண	க@ உடன8யாக நி/"த�பட 

ேவ0 �. அவசர ேநர"தி# ைசர
 ஒலி�க�ப �. 

 ஒ� அவசர அெச�ப	ளD பாய	
� உ�வா�க�ப � ம./� அைன"� 

ெதாழிலாள�கE� பா�ைவயாள�க@ அ#ல� ஒ�ப3ததார�கைள சைப ,றி"த 

@ளDைய அjக வழிகா� வா�க@. 

 அவசர வாகன� (ஆ�ல
?) அ�கி�@ள இட"தி#, 7
/ =ர5க5கE�, 

அ�காைமய	# இ��,� ம./� அவசரகால ைசர
 ஊ��ேபா� அவசர க� �பா�  

ைமய"தி., வ	ைர3� ெச#��. அவசரகால வாகன"தி
 ஓ� ந� ச�பவ� 

க� �பா�டாள�/தள (த
ைம� க� �பா�டாள1
 வழி(ைறகைள� ப	
ப./வா�. 
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 கனமைழ, ெவ@ள�, �க�ப� ம./� dறாவளD ேபா
ற இய.ைக ேப1ட�களD
 ேபா� 

எ �க ேவ08ய (
ென;ச1�ைக நடவ8�ைகக@ ,றி"� ெதாழிலாள�கE�, 

பய	.சி அளD�க�ப �. 

 =ர5க5களD# இ�3� அெச�ப	ளD @ளD அ#ல� ேவ/ ஏேத[� பா�கா�பான இட� 

வைர அைன"� த�ப	�,� வழிக@ உ�வா�க�ப� , =ர5க� ப,திய	# பல 

இட5களD# த�ப	�,� தி�ட� கா�ட�ப �. 

 

7.2.3 அவசர� க� �பா : 

 =ர5க நடவ8�ைககைள நி/"�த#: அலார� அ#ல� ைசரைன எH�த#, அைத" 

ெதாட�3� மி
சார வ	நிேயாக"ைத உடன8யாக� பா�கா�பாக நி/"�த# ம./� 

பாதி�க�ப�ட ப,திகைள" தனDைம�ப "�த#. 

 காயமைட3தவ�கE�, சிகி;ைச: (த�தவ	 ம./� காயமைட3த நப�கE�, 

ம�"�வமைனய	# அ[மதி"த# 

 =./;dழ# ம./� ெசா"��கைள� பா�கா"த#: தண	�ப	
 ேபா�, =./;dழ# 

ம./� ெசா"��களD# ஏ.ப � பாதி�கைள (83தவைர த �க (ய.சிக@ 

ேம.ெகா@ள�ப �. 

 அைன"� ஆதார5கைள6� பதி%கைள6� பா�கா"த#: அவசரநிைல�கான 

உ0ைமயான காரண5கைள (Hைமயாக ஆ2% ெச2ய இ� ெச2ய�ப �. 

 ெசய#பா கைள ம/ெதாட�க� ெச2வத., (
 பண	யாள�களD
 பா�கா�ைப உ/தி 

ெச2த#: பண	ைய ம/ெதாட�க� ெச2வத., (
 பண	;dழ# பா�கா�பாக 

இ��பைத உ/திெச2ய ேதைவயான (ய.சிக@ ேம.ெகா@ள�ப �. 

 

7.3 இய.ைக வள பா�கா� 

வளாக"தி# இய.ைக வள5க@ இ#ைல. உ"ேதச =ர5க ,"தைக ப,திய	# எ1ச�தி�கான 

பா�கா� உ"திக@ ப	
ப.ற�ப �. அ�கி�@ள நJ�நிைலகளD# ஏ.ப � பாதி�கைள" 

த �க அ"தியாய� 5 இ# ,றி�ப	ட�ப� @ளப8 ெபா�"தமான தண	� நடவ8�ைககைள 

ேம.ெகா@வத
 7ல� =ர5க"தி
 மா=பா க@ ,ைற�க�ப �. தி�ட� ப,திய	# இ�3� 

ெவளDேய/� நJ�நிைலக@ அ�கி# உ@ள நJ�நிைலகE�,@ வ	ட�படா�. 

7.4 ம9@,8ேய.ற� ம./� ம/வாR%: 

(
ெமாழிய�ப�ட =ர5க ,"தைக ப,தி ப�டா நிலமா,�. தி�ட� ப,தி ம./� 

அ�கி�@ள ப,திகE�,@ ம�க@ இட�ெபய�% இ#ைல, எனேவ ம/வாR% & 

ம9@,8ேய.ற� ெபா�3தா�. 
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8 தி�ட� பய
க@ 

8.1 ெபா� 

இ3த அ"தியாய� உ@ளா�சி, =./�ற�, ப	ரா3திய� ம./� ேதச� (Hவத.,� ஏ.ப � 

ந
ைமகைள உ@ளட�கிய�. இ� ெபௗதJக உ@க�டைம�, ச7க உ@க�டைம�, ேவைல 

வா2� ம./� ப	ற உ/தியான பல
கைள ேம�ப "�வத
 7ல� பல
களD
 

வ	வர5கைள ெவளD�ப "�கிற�. 

 

8.1.1 உட# நல
க@ 

(
ெமாழிய�ப�ட தி�ட"தி
 திற�, அ�கி�@ள ப,திகளD# ப	
வ�� ெபௗதJக 

உ@க�டைம� வசதிகைள ேம�ப "��: 

 

ச3ைத: க� மான"தி.கான பய[@ள ெபா�ளாதார வள"ைத உ�வா�,த#. ேதைவ 

வ	நிேயாக ச5கிலி காரணமாக, ேதா0ட�ப�ட கனDம5க@ (சாதாரண க#) ச3ைதய	# மலி% 

வ	ைலய	# வ	.க�ப �. 

 

உ@க�டைம�: ேதா0ட�ப�ட சாதாரண க# ம./� சரைள ம0, சாைலக@, க�8ட� 

ம./� க� மான" தி�ட5க@, பால5க@ அைம�பத.,� பய
ப "த�ப �. 

 

ப=ைம வைளய�  ம./� ப=ைம வைளய ேம�பா  ேம�ப "�த#: சீரைம�" தி�ட"தி
 

ஒ� ப,தியாக, =ர5க ,"தைக� ப,திய	
 பா�கா� எ#ைலய	# ��வ Jக மர இன5க@ 

நட�ப �. ேவகமாக வளர�F8ய ம./� ந#ல இைல மைற� ெகா0ட மர5களD
 

ெபா�"தமான கலைவயான� ப=ைம ம0டல"ைத உ�வா�க ஏ./�ெகா@ள�ப �. =ர5க" 

தி�ட கால"தி# 700 எ0ண	�ைகய	லான ��வ Jக இன5க@ ம./� சில பழ�த�� ம./� 

ம�"�வ மர5கைள நட% ெச2ய உ"ேதசி�க�ப� @ள�. 

 

8.2 ச7க ந
ைமக@ 

இ�ப,திய	# உ@ள =ர5க� கிராம�ற ேவைலவா2�ைப உ�வா�,�. ஆ2%� ப,திய	�@ள 

கிராம5களD
 ெபா�ளாதார நிைலைமக@ மிக%� சாதாரணமாக இ��பைத தள� பா�ைவய	
 

ேபா� அவதானD�க (83த�. உ"ேதச =ர5க"தி
 வள�;சி�,� ப	ற,, இ� உ@i� 

ம�களD
 வாRவாதார"ைத ேம�ப "�வேதா  மைற(க ேவைல வா2�கைள6� 
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வழ5,�. இ�ப,திய	
 உ@க�டைம� ேம�பா�8.கான சாதாரண க.க@ உ@i� 

ச3ைதகளD# இ�3� நியாயமான ,ைற3த வ	ைலய	# கிைட�,�. 

CER இ
 ஒ� ப,தியாக, அதாவ�, 5 ல�ச� ஒ��க�ப �. ெசய#ப "த�பட ேவ08ய 

வ	1வான நிகR;சி நிர# வ,�க�ப� @ள�. நிர#களD
 (�கிய அ�ச5க@ ப	
வ�மா/: 

மாணவ�கE�கான வ,�பைற வசதி, மாணவ�க@ மதிய உண% உ�ெகா@E� வைகய	# 

உண% Fட� க� த#, R.O. நJ� ="திக1�, தனDநப� கண	னD - 2 எ0க@, ெராெஜ�ட� 

இைண�க�ப�ட ?மா�� கிளா?, ,8நJ� ெதா�8, =./;=வ� க� த# ம./� =காதாரமான 

கழி�பைற வசதிக@ அர= ேம#நிைல� ப@ளD, ெப�மாநா , இ� தி�ட இட"தி# இ�3� 

0.55 கி.ம9., ெதாைலவ	# அைம3�@ள�. 

 

8.3 தி�ட; ெசல% / (த��  வ	வர5க@ 

 

1 
A. நிைலயான ெசா"� ெசல%: 

1. நில"தி
 வ	ைல 

 

2. ெதாழிலாள� ெகா�டைக 

3. =காதார வசதி 

4. Uஃப	#லி5/ஃெப
சி5 ெசல% 

ெமா"த� = 

 

: 

: 

: 

: 

 

: 

 

Rs.11,80,000/- (Amount for Patta 

Land ) 

Rs. 1,32,000/- 

Rs. 75,000/- 

Rs. 85,000/- 

Rs.14,72,000/- 

2 
B. ெசய#பா�  ெசல%: 

: Rs.30,00,000/- 

 
இய3திர ெசல% 

: Rs.44,72,000/- 
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1 
C. =./;dழ# ேமலா0ைம தி�ட ெசல%: 

தள"தி# கா�சி பலைக; க0காண	�-

கா./, நJ�, ச"த�; Kசி அட�,த# - 

ெசா3த த0ணJ� ேட5க� 7ல� த0ணJ� 

ெதளD"த#; வாகன டய�க@ கH%த#; 

கிU
 ெப#� ேம�பா ; சாைல ேம�பா  

& ேமலா0ைம; ெதாழி#சா� ஆேரா�கிய� 

ம./� பா�கா�; திட�கழி% 

ேமலா0ைம; ?�ேரா� நJ�; 

��ப	�க"த�க எ1ச�தி, CCTV நி/%த#, 

=ர5க ேமலாள� ம./� 

ப	ளா?ட�கE�கான ச�பள� 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: Rs. 23,36,000/- 

 

ெமா"த தி�ட; ெசல%: m. 44,72,000/- (நா.ப"� நா
, இல�ச� எHப"தி இர0டாய	ர� mபா2 

ம� �) 

ெமா"த EMP ெசல%: m. 23,36,000/- (இ�ப"� 7
/ இல�ச� (�ப"தாறாய	ர� mபா2 

ம� �) 
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9 =./;dழ# ேமலா0ைம தி�ட� 

9.1 அறி(க� 

இ3த அ"தியாய� =./;dழ# ேமலா0ைம" தி�ட"ைத (EMP) வ	1வாக (
ைவ�கிற�, 

இதி# நி�வாக ம./� ெதாழி#e�ப அைம�, =./;dழ# ேமலா0ைம" தி�ட"ைத =��க 

அண	, =./;dழ# ேமலா0ைம" தி�ட"ைத ெசய#ப "�வத.கான ெசல%, ப#ேவ/ 

=ர5க நடவ8�ைககளD
 ேபா� ம./� தி�ட"தி
 ெசல% மதி�பo களD# அத.கான 

ஏ.பா க@ ஆகியைவ அட5,�. இ3த அ"தியாய� (
ெமாழிய�ப�ட க0காண	� தி�ட� 

ம./� தண	� நடவ8�ைககைள திற�பட ெசய#ப "�வத.கான நி/வன5கE�, 

இைடேயயான ஏ.பா கைள வ	வ1�கிற�. 

 

9.2 �ைணநிைல 

=ர5க� ம./� வ	ய	ய# �ைற, ��ேகா�ைடய	னா# அ5கீக1�க�ப�ட =ர5க" 

தி�ட"தி
ப8 திற3தெவளD இய3திரமயமா�க�ப�ட =ர5க (ைறய	# �ைளய	 த# ம./� 

ெவ8"த# 7ல� =ர5க� ேம.ெகா@ள�ப �. ைவ�"ெதாைக�, ேம# தள�வான 

அ �,க@ எ�%� இ#லாததா# (அகR% ெச2ய�பட ேவ08ய கனDம5க@) வ JR;சி/ச1%க@ 

எதி�பா��க�ப வதி#ைல. ெப:; உயர� சராச1யாக 5 ம9 இ��,�. தனD�ப�ட ெப:; சா2% 

கிைடம�ட"திலி�3� 600 இ# ைவ�க (
ெமாழிய�ப�ட�. ேம��, =ர5க� பா�கா� 

இய�,நரா# ப13�ைர�க�ப�ட வழிகா� த#களD
ப8 அைன"� பா�கா�" 

தர5கE�/பா�கா�கE� ெசய#ப "த�ப �. 

 

9.3 =ர5க வ8கா# 

9.3.1 ய# நJ� ேமலா0ைம 

நில%� தள நிைலைமக@ ெதாட�பாக ப	
வ�� நடவ8�ைகக@ எ �க�ப �. 

• ய# நJ� வ8கா#க@ 1m x 1m அள%@ள வ0ட# ெபாறிகEட
 =ர5க� 

ப,திய	லி�3� ெவளDேய/� கழி%கைள ேசக1�க%� ,ழி�,@ தி��ப	வ	ட%� ,ழி 

ப,திய	
 =.றள% (Hவ�� ெபா�"தமாக அைம�க�ப �. 

• =ர5க ,"தைக ப,தி�, அ�கி# இ��,� வ8கா# அைம�ைப சீ�,ைல�காம# 

இ��க அைன"� நடவ8�ைககE� எ �க�ப �. 

• =ர5க� ப,திய	லி�3� ேசக1�க�ப � மைழநJ�, இH"�; ெச#�� சாைலக@, 

வளாக"தி.,@ உ@ள ேதா�ட5க@ ேபா
றவ.றி# Kசிைய அட�,வத.,� 

பய
ப "த�ப �. 
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9.3.2 வ8கா# 

இ"தி�ட"தி., உ@i� பண	யாள�க@ ஈ ப "த�ப வா�க@. ஆனா#, சி/நJ� கழி�பைறக@ 

ம./� கழி�பைறக@ அைம"�"தர�ப �, ேம�� அ� ெச�8� ேட5,ட
 இைண�க�ப �, 

அைத" ெதாட�3� ஊறைவ�,� ,ழி ஏ.பா  ெச2ய�ப �. வ J� � கழி%க@ அ�கி# உ@ள 

ப,திய	# ெகா�ட�படா�. வ0ட# ப8த# அ#ல� தள�வான ெபா��க@ ,வ	3� கிட�பதா# 

ஏேத[� அைட� ஏ.ப� @ளதா எ
பைத க0டறிய வழ�கமான ேசாதைன ேம.ெகா@ள�ப �. 

ைலனD5 / க# ப	�;சி5 ேபா
றவ.றி# ஏேத[� ேசத� உ@ளதா என வ8கா#கE� 

ச1பா��க�ப �. 

 

9.3.3 நி�வாக ம./� ெதாழி#e�ப அைம� 

=./;dழ# ேமலா0ைம" தி�ட� (EMP) தி�ட"தி
 ெசய#பா களD
 வ	ைளவாக ஏ.ப � 

பாதகமான =./;dழ# தா�க5கைள� ,ைற�பத.காக =ர5க; ெசய#பா�8
 ேபா� 

அதிக1"த நடவ8�ைகக@ காரணமாக =./;dழலி
 ஒkெவா� F/கE�,� அைன"�" 

தண	� நடவ8�ைககைள6� ெகா08��,�. 

ேம.,றி�ப	�ட ெசய.பா கைள ேம.ெகா@ள, தி�.வ	.ேசகர
, Ecotech Labs Pvt Ltd.-

Eட
 இைண3� பண	யா./வா�.  

அ�டவைண 9 1: பாதி�க@ ம./� தண	� நடவ8�ைகக@ 

வ. 

எ0 

=./;dழ# 

ம9தான 

தா�க5க@ 

ெசய#பா  / 

அ�ச� 
எதி�பா��க�ப � பாதி�க@ தண	� நடவ8�ைகக@ 

1. கா./ ஃ�Lஜி8k 

உமிR% 

=ர5க; ெசய#பா�8
 

ேபா�, த�ப	ேயா8ய Kசி 

ம./� �க@க@ (PM10 & PM 

2.5) ேபா
ற ப	ற கா./ 

மா=பா க@ 

உ�வா�க�ப �. 

• =ர5க ,"தைக 

ப,திய	
 பா�கா� 

Kர"தி# மர5கைள 

ந த# 

•Kசிைய அட�,� 

நடவ8�ைகயாக 

தள"தி# த0ணJ� 

ெதளD�க�ப � 
 

2. த0ணJ� கழி% நJ� 

உ�வா�க� 

=ர5க ,"தைகய	# உ@ள 

வ J� � கழி%நJ1
 

(ைறய.ற ேமலா0ைம, 

அ3த இட"தி# =காதாரம.ற 

dRநிைலைய உ�வா�கி, 

ெதாழிலாள�கE�, 

=ர5க ,"தைக ப,திய	# 

கழி%நJைர (ைறயாக 

ேமலா0ைம 

ெச2வத.காக, சி/நJ� 

கழி�பைறக@ ம./� 

ெச�8� ேட5� ம./� 
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உட#நல பாதி�கைள 

ஏ.ப "��. 

ேசா� ப	� ஏ.பா  

ஆகியைவ வழ5க�ப � 

3. ச"த� ேதா0 த#, 

ெவ8"த#, 

ஏ./த# ம./� 

ேபா�,வர"� 

ேபா
ற =ர5க 

நடவ8�ைகக@ 

இய3திர5களDலி�3� வ�� 

ச"த� உய� இர"த அH"த�, 

அதிக அH"த நிைல, கா� 

ேகளாைம, K�க� கல�க� 

ேபா
றவ.ைற நJ0ட ேநர� 

ெவளD�ப வதா# ஏ.ப �. 

�ைளய	 த#, ெவ8"த# 

ேபா
ற =ர5க 

நடவ8�ைகக@ தவ	ர 

ச"த"ைத உ�வா�கலா� 

அதிக ச"த� உ0டா�,� 

இட5களD# ேவைல 

ெச26� ெதாழிலாள�க@ 

தனD�ப�ட பா�கா� 

சாதன5கைள� 

பய
ப "�த#, அதாவ� 

கா�,ழா2க@ ம./� 

கா� ப	ள�,க@. 

4. நில ய# நJ1
 

தவறான 

ேமலா0ைம 

ய# நJ� ஓ வதா# ம0 

அ1� ஏ.படலா� 

•. ய# நJ� 

ெவளDேய/வைத" 

தவ	��க 1ம9 x 1ம9 

அளவ	# மாைல வ8கா# 

அைம�க�ப �. 

5. ச(தாய 

ெபா/� 

 =ர5க" 

ெதாழிலாள�க@ 

=காதாரம.ற தள =காதார 

வசதிக@ 

ெதாழிலாள�கE�, 

உட#நல� ேக  

வ	ைளவ	�,�. 

• ��ர%, ,8நJ�, 

உபகரண5க@ அ#ல� 

இய3திர5களD
 

பா�கா� ேபா
ற 

அ8�பைட சதிகE�கான 

பய[@ளஏ.பா கEட
 

ெதாழிலாள�களD
 

ஆேரா�கிய� ம./� 

பா�கா� உ/தி 

ெச2ய�ப �. 

6. க�8ட 

ெபா��க@ 

வள 

பா�கா� 

க�8ட ெபா�@ 

eக�% 

பா�கா� இ
ைம பா�கா� உ/தி 

ெச2ய�ப �.. 
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அ�டவைண 9 2: =ர5க"தி
 ேபா� =./;dழ# ேமலா0ைம தி�ட"தி.�கான ப�ெஜ� 

ஒ��கீ  

 

வ. எ0 வ	வர5க@ 

ப�ெஜ� 

ஒ��கீ  
(in Rs.) 

I ஆ0  
 

தள"தி# கா�சி பலைக; க0காண	�-கா./, நJ�, ச"த�; Kசி அட�,த# - 

த0ணJ� ேட5க� 7ல� த0ணJ� ெதளD"த#; வாகன டய�க@ கH%த#; 

ப=ைம வைளய ேம�பா ; சாைல ேம�பா  & ேமலா0ைம; ெதாழி#சா� 

ஆேரா�கிய� ம./� பா�கா�; திட�கழி% ேமலா0ைம; ?�ேரா� நJ�; 

��ப	�க"த�க எ1ச�தி, CCTV நி/%த#, =ர5க ேமலாள� ம./� 

ெவ8ைவ�பவ/�கான ச�பள�. 

4,00,000 

II ஆ0  

க0காண	�-கா./, நJ�, ச"த�; Kசி அட�,த# - ெசா3த த0ணJ� ேட5க� 

7ல� த0ணJ� ெதளD"த#; வாகன டய�க@ கH%த#; ப=ைம வைளய 

ேம�பா ; சாைல ேம�பா  & ேமலா0ைம; ெதாழி#சா� ஆேரா�கிய� 

ம./� பா�கா�; திட�கழி% ேமலா0ைம; ?�ேரா� நJ�; 

��ப	�க"த�க ஆ.ற#, =ர5க ேமலாள� ம./� 

ெவ8ைவ�பவ�கE�கான ச�பள� 

4,25,000 

III ஆ0  

க0காண	�-கா./, நJ�, ச"த�; Kசி அட�,த# -  த0ணJ� ேட5க� 7ல� 

த0ணJ� ெதளD"த#; வாகன டய�க@ கH%த#; ப=ைம வைளய ேம�பா ; 

சாைல ேம�பா  & ேமலா0ைம; ெதாழி#சா� ஆேரா�கிய� ம./� 

பா�கா�; திட�கழி% ேமலா0ைம; ?�ேரா� நJ�; ��ப	�க"த�க 

ஆ.ற#, =ர5க ேமலாள� ம./� ெவ8ைவ�பவ�கE�கான ச�பள� 

4,75,000 

IV ஆ0  

க0காண	�-கா./, நJ�, ச"த�; Kசி அட�,த# - த0ணJ� ேட5க� 7ல� 

த0ணJ� ெதளD"த#; வாகன டய�க@ கH%த#; ப=ைம வைளய ேம�பா ; 

சாைல ேம�பா  & ேமலா0ைம; ெதாழி#சா� ஆேரா�கிய� ம./� 

பா�கா�; திட�கழி% ேமலா0ைம; ?�ேரா� நJ�; ��ப	�க"த�க 

ஆ.ற#, =ர5க ேமலாள� ம./� ெவ8ைவ�பவ�கE�கான ச�பள� 

5,11,000 
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V ஆ0  

க0காண	�-கா./, நJ�, ச"த�; Kசி அட�,த# -  த0ணJ� ேட5க� 7ல� 

த0ணJ� ெதளD"த#; வாகன டய�க@ கH%த#; ப=ைம வைளய 

ேம�பா ; சாைல ேம�பா  & ேமலா0ைம; ெதாழி#சா� ஆேரா�கிய� 

ம./� பா�கா�; திட�கழி% ேமலா0ைம; ?�ேரா� நJ�; 

��ப	�க"த�க ஆ.ற#, =ர5க ேமலாள� ம./� 

ெவ8ைவ�பவ�கE�கான ச�பள� 

5,25,000 

ெமா"த� 
23,36,000 
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10 =��க� & (8% 

 

இ3த அ"தியாய� தி�ட"ைத; ெசய#ப "�வத.கான ஒ� ெமா"த நியாய"ைத =��கமாக� 

F/கிற� ம./� சா"தியமான தா�க5க@ எkவா/ ,ைற�க�ப கி
றன எ
பைத 

வ	ள�,கிற�. 

 

10.1 அறி(க� 

தி� வ	 ேசகர
 தள� 7
/ =ர5க" தி�ட5களD
 ெதா,�பா,�. ��ேகா�ைட மாவ�ட�, 

இ���� தா��காவ	#, ெப�மாநா  கிராம"தி
 SF.எ0.196/1# அைம3�@ள சாதாரண க# 

ம./� சரைள ம0  ,வா1ய	
 தனDநப� =ர5க ,"தைக ப,தி 1.48.0 ெஹ�ேட� ஆ,�. 

 

10.2 தி�ட ேமேலா�ட� 

அ�டவைண 10 1: தி�ட ேமேலா�ட� 

 
t.vz; வ	ள�க� வ	வர5க@ 

1 தி�ட"தி
 ெபய� திய ரஃ� ?ேடா
 ,வா1  -1.48.0 

ெஹ�ேட� 
2 ஆதரவாள� தி� வ	 ேசகர
 

3 =ர5க ,"தைக ப,திய	
 அள% 1.48.0Ha 

4 இட� S.F.Nos. 196/1, ெப�மாநா  கிராம�, 

இ���� தா��கா, ��ேகா�ைட மாவ�ட�. 

5 அ�சேரைக 
 

10° 22' 51.6009" N  to 10° 22' 48.1562" N 

6 தJ��கேரைக 78° 44' 3.9156" E  to 78° 43' 59.7973" E 

7 நில�பர� ெவ./ நில�பர� 

8 சராச1 கட# ம�ட"தி., ேம# 
தள� உயர� 

சராச1 கட# ம�ட"திலி�3� 100 m உயர�  

9 ேடாேபா தா@ எ0. 58 J/11 

10 =ர5க5களD
 கனDம5க@ சாதாரண க# ம./� சரைள ம0 ,வா1  

11 (
ெமாழிய�ப�ட� 

=ர5க உ.ப"தி 
ரஃ� ?ேடா
 - 171015 m3  

சரைள ம0 -13272 m3 

ெவத�� ரா� - 6,094 m3 
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12 =ர5க"தி
 இ/தி ஆழ� தைர ம�ட"தி., கீேழ 38m  

13 =ர5க (ைற 
திற3த வா��, இய3திரமயமா�க�ப�ட 

=ர5க� 

14 த0ணJ� ேதைவ 2.00 KLD 

15 நJ� ஆதார� த0ணJ� ேட5க� 7ல� வ	னDேயாக� 
ெச2ய�ப � 

16 மனDத ச�தி 18 Nos. 

17 =ர5க ,"தைக 
 

�#லியமான ப,தி" ெதாட� க8த� Rc எ0: 

676/2021 (G&M), 17.02.2022 ேததி 7ல� உதவ	 

இய�,ந�, வ	ய	ய# ம./� =ர5க" �ைற, 

��ேகா�ைட ெவளDய	ட�ப�ட�. 

18 =ர5க" தி�ட� 

ஒ�த# 
இய�,ந�, வ	ய	ய# ம./� =ர5க" �ைற, 

��ேகா�ைட க8த� Rc எ0: 676/2021 (G&M) 

ேததி 23.03.2022 7ல�, =ர5க" தி�ட"தி., 

ஒ�த# வழ5க�ப�ட�. 
19 உ.ப"தி வ	வர5க@ 

 
வ	ய	ய# இ���க@: சாதாரண க# - 

543780m3  ம./� சரைள ம0 - 18,602 m3 ம./� 

கால நிைல பாைறக@ - 9,301 m3. 

(
ெமாழிய�ப�ட ஆ0  வா1யாக 

ம9�க�F8ய இ���க@: சாதாரண க# - 

171015 m3,  சரைள ம0 - 13272 m3 ம./� 

கால நிைல பாைறக@ 6,094 m3 

20 எ#ைல ேவலி 
அ�கி# உ@ள ப�டா நில5கE�, எ#ைல 

(Hவ�� 7.5ம9 த � ம./� அர= நில5க@ 

10ம9 Kர� பா�கா� ேவலி அைம�க�ப �. 

21 அதிக =ைமகைள அக./த# 

 

இ3த =ர5க� ப,திய	#  2.0 ம9 சரைள ம0 & 

1.0 ம9 கால நிைல பாைறகளா# 

7ட�ப�8��,�. சரைள ம0 உ�வா�க� 

அக.ற�ப� , ேதைவ�ப பவ�கE�, 

8�ப1# சரைள ம0 ஏ./வத., 
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ைஹ�ராலி� அகR%க@ பய
ப "த�ப �. 

அரசிட� அ[மதி ெப./, ேதைவயான  

வர�கE�, இ� ெச2ய�ப �. 

22 நில"த8 நJ� 
 

,வா1 ெசய#பா  தைர ம�ட"திலி�3� 38 

ம9�ட� ஆழ� வைர ப13�ைர�க�ப கிற�. 

அ�கி�@ள திற3தெவளD கிண/க@ ம./� 

ஆR�ைள கிண/களD# இ�3� பா��க�ப � 

நJ�ம�டமான� தைரம�ட"திலி�3� 64 

ம9�ட��,� ,ைறவாக உ@ள�. எனேவ 

,"தைக� கால� (Hவ�� ,வா1 

நட"�வதா# நில"த8 நJ� எ3த வைகய	�� 

பாதி�க�படா�. 

23 தி�ட" தள"திலி�3� 500ம9 
=.றளவ	# உ@ள ,8ய	��க@ 

தி�ட� ப,திய	லி�3� 300ம9 =.றளவ	# 

,8ய	��க@ இ#ைல. 

24 ,8நJ� 

 
இ�ப,தி�, கிழ�ேக 1.0 கிம9 ெதாைலவ	# 

உ@ள ேபைரL� கிராம"தி# இ�3� ேட5க� 

7ல� த0ணJ� வ	நிேயாக� ெச2ய�ப �. 

 

10.3 (
ெமாழிய�ப�ட தி�ட"தி
 நியாய�ப "த# 

இ3த தி�ட� உ@நா�  ம./� உ@க�டைம� ச3ைதய	# ,றி�ப	ட"த�க ப5ைக 

வகி�கிற�. இ3திய அரசா5க"தா# எதி�பா��க�ப � ஒ� ெப1ய உ@க�டைம�ைப 

அைடய, ,றி�பாக சாைல ம./� வ J� " �ைறய	#, அ8�பைட க� மான� 

ெபா��க@ ேதைவ. சாதாரண க# (த
ைம க� மான� ெபா�ளாக அைமகிற�. 

 

சாதாரண க# மிக%� மதி�மி�க இய.ைக க� மான ெபா��களD# ஒ
றா,�. 

ெமா"தமாக சாைலக@ ம./� நைடபாைதக@ க� வத.,� பய
ப "த�ப கிற� 

ெமா"த5க@ - அத
 வ�வான இய.ப	ய# ப0கE�,� பய
ப "த�ப � க.க@ - 

கா
கிU� பய
ப "�வத., ப#ேவ/ அள%களD# ந=�க�ப�  வ1ைச�ப "த�ப� , 

நில�கீ# ெச2ய ப	./மி
 �ச�ப�ட� அ#ல� க� மான"தி# ெமா"தமாக 

நிர�வத., 'உல�3த' பய
ப "த�ப கிற�. ெப��பா�� சாைலக@, கா
கிU� 
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ம./� க�8ட தயா1�களD# பய
ப "த�ப கிற�. ,வா1 உ.ப"திய	# 98% 

ெமா"த5க@, சாைல க� மான�, பராம1� ம./� பH�பா��பதி# 

பய
ப "த�ப கி
றன. இதி# ெப��ப,தி நில�கீ# உ.ப"தி�, ெச#கிற�; 

ம9த(@ளைவ சாைலகE�, உ/தியான தள"ைத வழ5க ம.ற ெபா��கைள 

ேச��காம# 'உல�3த' பய
ப "த�ப கிற�. 

 

சி/ெதாழி#கE�,� ெபய� ெப.ற நகரமான ��ேகா�ைட, தி�ட� ப,தி�, அ�கி# 

உ@ள ம0 வளமானதாக இ#லாததா#, வ	வசாய� பண	கைள ேம.ெகா@வத.," 

த,திய.ற�. ,"தைக ப,தி�, அ�கி�@ள நில�பர� த1= வற0ட நில5க@ பய	� 

வள�;சி ம./� தாவர5களD
 வள�;சி�, ,ைறவான வா2�ைப ம� ேம கா� கிற�. 

அ�ம� மி
றி, ,"தைக� ப,திய	# சாதாரண க.களD
 வ	ய	ய# இ�� ஏராளமாக 

உ@ள�, இ� அ�கி�@ள இட5களD# ேம.ெகா@ள�ப�ட =ர5க நடவ8�ைககளD# 

இ�3� ெதளDவாகிற�. 

 

அ�டவைண 10 2: தா�க5கைள எதி�ேநா�,த# & த,3த தண	� நடவ8�ைகக@ 
t.vz; சா"தியமான தா�க� தண	� நடவ8�ைக 

1 �ைளய	 த#, ெவ8"த#, அகRவாரா2;சி, 

ஏ./த# ம./� ேபா�,வர"� ேபா
ற 

ப#ேவ/ =ர5க நடவ8�ைககளD
 ேபா� 

கா./ dழலி# ஏ.ப � Kசி உமிR% 

ஆ,�. Kசி உமிR% =ர5க� ப,தி ம./� 

அைத; =.றி6@ள =./�ற கா.றி
 

தர"ைத பாதி�கலா�. 

அதிக1"த உமிR% மனDத 

ஆேரா�கிய"தி# =வாச� ம./� இ�தய 

ப	ர;சைனகைள ஏ.ப "தலா� 

Kசி உமிRைவ� க� �ப "த, 

ேபா�,வர"� சாைலகளD# த0ணJ� 

ெதளD�ப� ேபா
ற (ைறயான 

தண	� நடவ8�ைகக@ 

ேம.ெகா@ள�ப �. 

உமிRைவ� க� �ப "த, ஒ�ப3த 

அ8�பைடய	# உபகரண5களD
 

வழ�கமான த � பராம1� 

ேம.ெகா@ள�ப �. 

அj,(ைற சாைலக@ ம./� 

=ர5க வளாக5களD# ேதா�ட� 

ேம.ெகா@ள�ப �. 
2 =ர5க நடவ8�ைக ம./� ப	ற வ J�  

நடவ8�ைககளா# கழி% நJ� உ�வா,�. 

இைவ நில"த8 நJைர மா=ப "தி நில"த8 

நJ��, வழிவ,�,�. =ர5க 

நடவ8�ைகக@ நில"த8 நJ�ம�ட"ைத 

பாதி�கலா� 

சி/ கனDம5களD
 =ர5க 

நடவ8�ைககளD# இ�3� கழி% நJ� 

உ�வா�க�படா�, ஏெனனD# இ3த 

தி�ட"தி# =ர5க தள"தி# இ�3� 

அதிக =ைமைய ம� ேம K�,�. 

வ J�  நடவ8�ைககளD# இ�3� 
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உ�வா,� கழி% நJ�, உ"ேதச ெச�8� 

ேட5� 7ல� பா�கா�பாக 

ெவளDேய.ற�ப �. 

நில"த8 நJ�ம�ட"ைத =ர5க� 

ெவ�டா�. எனேவ 

(
ெமாழிய�ப�ட தி�ட"தா# நJ� 

ம�ட� பாதி�க�படா� 

3 ெவ8�, �ைளய	 த#, அகRவாரா2;சி 

ேபா
ற ப#ேவ/ =ர5க நடவ8�ைககளD
 

ேபா� =ர5க� ப,திய	# ச"த� உ�வா,�. 

ெவ�8ெய �க�ப�ட கனDம"ைத ெகா0  

ெச#�� ேபா�, வாகன5களD
 இய�க� 

காரணமாக ச"த� உ0டாகலா�. இ� 

தைலவலிைய உ�வா�கி 

ெதாழிலாள�களD
 உட#நிைலைய 

பாதி�கலா� 

ச"த� ,றி"� அkவ�ேபா� 

க0காண	� ெச2ய�ப �. 

ேபா�,வர"� வாகன5க@ ம./� 

அகR% (ேதைவ�ப � ேபா�) 

ஆகியவ.ைற" தவ	ர ேவ/ எ3த 

உபகரண5கE� தள"தி# 

அ[மதி�க�படா�. 

இ3த உபகரண5களா# 

உ�வா�க�ப � ச"த� 

இைட�ப�டதாக இ��க ேவ0 � 

ம./� அதிக பாதகமான தா�க"ைத 

ஏ.ப "தா�. 

அj, சாைலகளD# ேதா�ட� 

ேம.ெகா@ள�ப �. ேதா�ட� ச"த� 

பர%வைத� ,ைற�கிற� ம./� 

Kசிைய" த �கிற�. 

4 95% ம9��,� ப	ற, ,�ைபக@ 

இ��பதா��, வ J� � கழி%கைள 

உ�வா�,வதா�� =ர5க 

நடவ8�ைகய	லி�3� திட�கழி%க@ 

உ�வா,�. 

100% ம9�ெட � (H =ர5க இ�� 

ப	1"ெத �பத
 7ல� 

அைடய�ப கிற�. எனேவ =ர5க 

நடவ8�ைகயா# ,�ைபக@ 

உ.ப"தியாகா�. அ�ம� மி
றி, 

தினச1 அ8�பைடய	# உ@ளா�சி 

அைம�ப	ட� ஒ�பைட�க�ப � 

தி�ட"தி# மிக� ,ைற3த அளவ	லான 

வ J� � கழி%க@ உ�வா,�. 

5 =ர5க நடவ8�ைககளD
 ேபா�, 

ெதாழிலாள�கE�, உட#நல� 

ப	ர;சிைனக@ ஏ.ப வத.கான வா2�க@ 

உ@ளன அ#ல� வ	ப"��க@ ஏ.பட 

வா2�@ள� 

Kசி அதிக� உ@ள ப,திய	# 

பண	16� ெதாழிலாள�கE�, 

F த# தனD�ப�ட பா�கா� 

உபகரணமாக Kசி (க78க@ 

வழ5க�ப �. 
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,0 ெவ8�, �ைளய	 த#, 

அகR% ெசய#பா களா# ெதாழி#சா� 

=காதார அபாய5க@ ,றி"� 

வ	ழி�ண�% ஏ.ப "த அkவ�ேபா� 

பய	.சிக@ நட"த�ப �. 

ெதாழிலாள�களD
 உட#நல� 

ெதாட�பான ப	ர;ைனக@ இ��ப	
, 

அத., உ1ய தJ�% காண�ப �. 
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11 ஆேலாசக1
 ெவளD�பா  

 

11.1 அறி(க� 

     இ3த அ"தியாய"தி# ஈ ப� @ள =./;dழ# ஆேலாசக�களD
 வ	வர5க@, 

அவ�களD
 ப	
னண	 ம./� தி�ட"தி# ஈ ப� @ள (�கிய பண	யாள�க@ ப.றிய 

=��கமான வ	ள�க"ைத (
ைவ�கிற�. ஈேகாெட� ேல�? ப	ைரேவ� லிமிெட� 

நி/வன"தி
 ெபாறியாள�க@/நிண�களா# =ர5க" தி�ட� ,றி"த ,றி�ப	�ட ஆ2%க@ 

ேம.ெகா@ள�ப� @ளன. ெச
ைன. Ecotech Labs Pvt. Ltd (ETL), ெச
ைன NABET 

அ5கீகார� ெப.ற ஆேலாசைன நி/வனமா,�. ETL ஆன� NABL (ப1ேசாதைன ம./� 

அள%"தி�"த ஆ2வக5கE�கான ேதசிய அ5கீகார வா1ய�), அறிவ	ய# ம./� 

ெதாழி#e�ப" �ைற, இ3திய அர= ம./� இ3திய அர= ம./� =./;dழ#, வன� ம./� 

காலநிைல மா.ற� அைம;சக� ஆகியவ.றா# அ5கீகார� ெப.ற, உ@-வ	பரமான 

ஆ2வக"�ட
 ெபா�"த�ப� @ள�. 

 

11.2 ECO TECH LABS PVT. LTD - =./;dழ# ஆேலாசக� 

Eco Tech Labs Pvt. Ltd எ
ப� இ3தியாவ	# உ@ள பலதர�ப�ட ேசாதைன ம./� ஆரா2;சி 

ஆ2வகமா,�. =./;dழ# ஆேலாசைன, ெபாறிய	ய# தJ�%, உண%, நJ� ம./� 

=./;dழ# (கா./, நJ�, ம0) ஆகியவ.றி
 இரசாயன ம./� e0jய	1ய# ஆ2வக 

ப,�பா2% ஆகியவ.றி# =./;dழ# ெதாழி#e�ப ஆ2வக5க@ உய� தரமான ேசைவகைள 

மிக" �#லிய"�ட
 வழ5,கிற�. 

 

தர� ெகா@ைக 

• M/s. Eco Tech Labs Pvt. Ltd. =./;dழ# ஆேலாசைன ேசைவகைள வழ5,வதி# 

ஈ ப� @ள� ம./� வா8�ைகயாள� ேதைவக@ & எதி�பா��க@, ெபா�3த�F8ய 

ச�ட" ேதைவக@ ம./� ப5,தார�களD
 எதி�பா��கE�, ஏ.ப எ5க@ 

ெசய#பா களD
 அைன"� ப,திகளD�� எ5க@ திற
கைள வ��ப "த 

கடைம�ப� @ேளா�. 

• ெசய#(ைறக@ ம./� ேசைவகளD# ெதாட�;சியான (
ேன.ற"தி.காக தர 

ேமலா0ைம அைம�ைப (QMS) நி/வ%� பராம1�க%� கடைம�ப� @ேளா�. 

• வா8�ைகயாள� தி��தி ம./� =./;dழ# ேம�பா�8
 உய� ம�ட"ைத 

அைடவத., யதா�"தமான, ேநர"தி., க� �ப�ட ம./� ெசல% ,ைற3த 

(ைறய	# தனD�பயனா�க�ப�ட தJ�%கைள வழ5க கடைம�ப� @ேளா�. 
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• எ5க@ ஆவண�ப "த�ப�ட ேமலா0ைம அைம�க@, ,றி�ேகா@க@ ம./� 

ெசய#திற
 ஆகியவ.ைற எ5க@ ஊழிய�கEட
 கல3தாேலாசி"�, நைட(ைறய	# 

உ@ள சிற3த நைட(ைறகைள நி/%த#, பராம1"த# ம./� அkவ�ேபா� 

மதி�பா2% ெச2ேவா�. 

 

ஊழிய�கE�, நி/வன"தி
 ெகா@ைக ம./� ,றி�ேகா@களD
 பய[@ள தகவ#ெதாட� 

ம./� ெதாட�;சியான (
ேன.ற"தி.காக எ5க@ ஊழிய�க@ ம./� ச�ப3த�ப�ட 

ப5,தார�களDடமி�3� க�"��கைள� ெப/த#. 
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