
 
 

திட்ட சுருக்கம் 

விரிவாக்கம் மற்றும் உற்பத்தி பபாருள் மாற்றம் 

இக்கணம்  

 

 

இடம்:  
 

புல எண் 457/3A, 457/3C, 457/4A, 457/4C, 457/4C (பிரிவு) அம்மூர்  கிராமம் மற்றும் 

12/5 (பிரிவு) சசட்டித்தாங்கல் கிராமம்   

தாலுகா: வாலாஜா 

மாவட்டம்: வவலூர் 

மாநிலம்: தமிழ்நாடு 

                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ஆவலாசகர்: 

M/s. யூபார்ட் என்விர ா ரகர் சிஸ்டம் (பி) லிமிபடட், பசன்னை  

நவம்பர்  2019 

  

M/s சன்ஸ்கார் ரசாயனங்கள்  மற்றும் மருந்துகள் 
தனியார் நிறுவனம் 



 
 

திட்ட  சுருக்கம் 

I.  திட்ட பின்ைணி 

M/s சன்ஸ்கார ் ரசாயனங்கள் மற்றும் மருநத்ுகள் தனியார ் நிறுவனம் என்ற 

நிறுவனமானது 2009 ஆம் ஆண்டிலிருநத்ு சசயற்கக கரிம வவதிப்சபாருடக்ள் மற்றும் 

மருநத்ுகள் உற்பதத்ியில் ஈடுபடட்ு வருகிறது. பிப்ரவரி 2, 2000 ஆண்டில் 

உருவாக்கப்படட் இநந்ிறுவனம்  முன்னதாக  J.B.P இன்டரம்ீடியட ்பிகரவவட் லிமிசடட ்

என்ற சபயரில் அகைக்கப்படட்து. அதிகரிதத்ுவரும் சநக்தயின் வதகவககளப் 

பூரத்த்ி சசய்வதற்காக, இநந்ிறுவனம் தற்வபாதுள்ள வளாகதத்ிற்குள் கூடுதல் 

தயாரிப்புககளத ்தயாரிக்க முன்சமாழிகிறது. இநத் நிறுவனம் தமிை்நாடட்ில் உள்ள 

வவலூர ் மாவடட்தத்ில், வாலாஜா தாலுகா, சசடட்ிதத்ாங்கல் கிராமதத்ில் சரவ்வ எண்: 

12/5 (பிரிவு) மற்றும் அம்மூர ் கிராமதத்ில் சரவ்வ எண்: 457/3A, 457/3C, 457/4A, 457/4C, 457/4C 

(பிரிவு)இல் அகமநத்ுள்ளது. 

ஆகலயின் தற்வபாகதய உற்பதத்ி திறன் மாததத்ிற்கு 250 சமடர்ிக் டன் அளவு 

சகாண்ட 5 முக்கிய சபாருடக்ள் மற்றும் 141 சமடர்ிக் டன் அளவு சகாண்ட 2 

உபசபாருடக்ள் ஆகும். தயாரிப்பு கலகவயில் முன்சமாழியப்படட் விரிவாக்கம் 

மற்றும் மாற்றம் காரணமாக தற்வபாதுள்ள 3 தயாரிப்புககள ககவிடப்படுகிறது. 

வமலும் மாததத்ிற்கு 112.85 சமடர்ிக் டன் திறன் சகாண்ட 10 புதிய தயாரிப்புகள்  

மற்றும்  மாததத்ிற்கு 81 சமடர்ிக் திறன் டன் சகாண்ட ஒரு துகண தயாரிப்புகள் 

வசரக்்கப்படும். விரிவாக்கதத்ிற்குப் பிறகு உள்ள சமாதத்  உற்பதத்ி திறன்  

மாததத்ிற்கு 112.85 சமடர்ிக் டன்  அளவு சகாண்ட 12 தயாரிப்புகள் மற்றும் 81 சமடர்ிக ்

டன்  அளவு சகாண்ட ஒரு துகண தயாரிப்பு சபாருள் ஆகும். திடட்தத்ளமானது  

தனியார ் நிலதத்ில் அகமநத்ுள்ளது மற்றும் நில ஆவணம்  இகணப்பு 1 ல் 

இகணக்கப்படட்ுள்ளது.  

சுற்றுசச்ூைல் அனுமதி விண்ணப்பம் படிவம்  எண். IA/TN/IND2/83875/2018 இல். 

சுற்றுசச்ூைல் மற்றும் வனதத்ுகற அகமசச்கதத்ில் சமரப்்பிக்கப்படட்து. திடட் தளம் 

அறிவிக்கப்படட் சதாழில்சாகல பகுதியில் இல்கல என்பதால் குறிப்பிடட் 

நிபநத்கனகள் சபாருநத்ாது.  இதத்ளம்   ராணிவபட ்சிப்காட ்பகுதியிலிருநத்ு 2.88 கி.மீ 

(வமற்கு சதன்வமற்கு திகச)  சதாகலவில் அகமநத்ுள்ளது வமலும்  ராணிவபடய்ின் 

விரிவான சுற்றுசச்ூைல் மாசு குறியீடு (CEPI) -79.67  ஆகும்.  எனவவ இதத்ிடட்ம் EIA 

அறிவிப்பு 2006 மற்றும் அது திருதத்ங்களின் படி அடட்வகண 5(f)-சசயற்கக 

இரசாயனங்கள் மற்றும் வகக 'ஏ' கீை் வருகிறது. 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்  15ஆம் 

வததி கடிதம் எண்: IA-J-11011/361/2018-IA-II(I) கீை் MoEF & CC ஆல் சுற்றுசச்ூைல் பாதிப்பு 

மதிப்பீடு, மாற்று திடட்ம், இயற்கக வள வமம்பாடு மற்றும் சமூக வளம் அதிகரிப்பு 

திடட்ம் ஆகியகவ சகாண்ட EIA / EMP அறிக்கக தயாரிக்க பயன்பாடட்ு ToR ஆனது 

வைங்கப்படட்து. 

II. வமலாண்மம சபாறுப்வபற்பு 

M/s சன்ஸ்கார ் நிறுவனம் ஒரு தனிப்பட ் சுற்றுசச்ூைல் வமலாண்கம பிரிவு 

சகாண்டுள்ளது, இது பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுசச்ூைல் சகாள்கககய 

நன்கு வகுதத்ு சதாழிற்சாகல வளாகதத்ில் சபாருதத்மான இடங்களில் 

கவதத்ுள்ளது. பாதுகாப்பு, உடல்நலம் மற்றும் சுற்றுசச்ூைல் (SHE) சகாள்கக என்பது 

சடட்பூரவ்மான இணக்கதத்ிற்காக நிகலயான இயக்க முகறகமகயக ்

ககடப்பிடிப்பது மற்றும் SHE சதாடரப்ாக எநத்சவாரு விதிமுகறகள் மற்றும் 

கடட்களகளின் மீறல்ககளயும் கவனதத்ில் சகாண்டு வருவவதாடு வமலும் சரியான 

நடவடிக்ககககள எடுப்பதும் ஆகும். 

III. சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகள் 



 
 

கீவை உள்ள அடட்வகண -1 இல் காணப்படுவது வபால், திடட் எல்கலயிலிருநத்ு 15 கி.மீ 

தூரதத்ிற்குள் அறிவிக்கப்படட் உணரத்ிறன் பகுதிகள் பகுதிகள் மற்றும்  மாநில 

மற்றும் வதசிய எல்கலகள் எதுவும் இல்கல. 

அடட்விகன -1 திடட்தத்ின் 15 கி.மீ.கக்ுள் சுற்றுசச்ூைல் உணரத்ிறன் பகுதிகள் 

S.No பகுதிகள் முன்சமாழியப்படட் திடட்தத்ிலிருநத்ு 15 கி.மீ ஆரம் உள்ள 

விவரங்கள் 
1.  சரவ்வதச மரபுகளின் கீை் 

பாதுகாகக்ப்படும் 
பகுதிகள், வதசிய அல்லது 

உள்ளூர ் சடட்ங்களின் கீை் 

சுற்றுசச்ூைல், நிலப்பரப்பு, 
கலாசச்ார அல்லது பிற 

சதாடரப்ுகடய 

மதிப்பிற்குடப்டட் 

பகுதிகள். 

இல்கல 

2.  சுற்றுசச்ூைல் 

காரணங்களுக்கான 

முக்கியமான அல்லது 

உணரத்ிறன் சகாண்ட 

பகுதிகள் - ஈரநிலங்கள், 
நீரவ்ழிகள் அல்லது பிற 

நீரந்ிகலகள், கடவலார 

பகுதி, உயிரினங்கள், 
மகலகள், காடுகள். 

Sl. 
No 

விளகக்ம் தூரம் 
(கி.மீ.) 

திகசயில் 

1 வமற்குக ்ககர பிரதான 
கால்வாய் 

12.28 வடவமற்கு 

2 சபான்கன/ பஹுதா 
நதி 

7.29 சதன் வமற்கு 

3 அம்மூர ்காப்புகக்ாடு 1.82 கிைக்கு வடகிைக்கு 

4 திருவலம் காப்புகக்ாடு 7.89 வமற்கு சதன் வமற்கு 

5 கீை் மின்னல் 
காப்புகக்ாடு 

10.96 வமற்கு சதன் வமற்கு 

6 புங்கனுர ்காப்புகக்ாடு 13.77 வமற்கு சதன் வமற்கு 

7 புங்கனுர ்காப்புகக்ாடு 8.84 சதன் வமற்கு 

8 காவவரிப்பாகக்ம் ஏரி 9.93 கிைக்கு 
சதன்கிைக்கு 

9 பாலாறு  நதி 5.06 வமற்கு சதன் வமற்கு 

3.  பாதுகாகக்ப்படட், 
முக்கியமான அல்லது 
உணரத்ிறன் வாய்நத் 
தாவரங்கள் அல்லது 
விலங்கினங்கள் 
இடம்சபயரவ்ு சசய்யது 
இனப்சபருகக்ம், கூடுகள், 
வவடக்டயாடுதல், 
ஓய்சவடுதத்ல், எடுக்கும் 
இடம் 

இல்கல 

4.  உள்நாடட்ு, கடவலார, 
கடல் அல்லது நிலதத்டி 
நீர ்

இல்கல 

5.  மாநில, வதசிய 
எல்கலகள் 

இல்கல 

6.  பாதுகாப்பு நிறுவல்கள் இல்கல 

7.  அடரத்த்ியான மகக்ள் 
சதாகக அல்லது 
கடட்கமக்கப்படட் பகுதி 

ராணிப்வபடக்ட மக்கள் சதாகக 50764 ஆகும்  



 
 

8.  பயன்பாடட்ிற்கு 

மனிதனால் 

உருவாக்கப்படட் 

நிலப்பகுதிகளில் 

(மருதத்ுவமகனகள், 
பள்ளிகள், வழிபாடட்ு 

இடங்கள், சமூக வசதிகள்) 

ஆக்கிரமிகக்ப்படட் 

பகுதிகள் 

பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் 
எண் 
1  

பள்ளிகள் மற்றும் 

கல்லூரிகள் 

தூரம் 
(கி.மீ.) 

திகச 
2  

1.  

கீவக உலக பள்ளி 0.80 கிைக்கு 
சதன் 
கிைக்கு 

2.  சிறு மலர ்கான்சவன்ட ்
பள்ளி 

1.61 கிைக்கு 
சதன் 
கிைக்கு 

3.  எல்.எஃப்.சி சமடர்ிக ்
உயரந்ிகல பள்ளி 

2.73 வடகிைக்கு 

4.  அரசு. உயரந்ிகல பள்ளி 2.78 வடகிைக்கு 
5.  வி.ஆர.்வி சபண்கள் 

வமல்நிகலப்பள்ளி 
3.82 சதன் சதன் 

வமற்கு 
6.  கங்காதர ்அரசு உதவி 3.57 சதன் சதன் 

எண் 
 

மருதத்ுவமகனகள் 
 

தூரம் 
(கி.மீ.) 

திகச 

1.  நிதய்சுகம் கிளினிக ் 1.85 கிைக்கு 
2.  திருமகல மிஷன் 

மருதத்ுவமகன 
2.38 சதன் வமற்கு 

 
3.  நதய்சுகமாயுரவ்வத 

மருதத்ுவமகன 
1.92 சதன் 

சதன்கிைக்கு 
 

4.  எம்.எம் 
மருதத்ுவமகன 

2.92 சதன் 
சதன்கிைக்கு 
 

5.  டாக்டர.்எல்.சாநத்ிவிம

லா கிளினிக ்
3.70 சதன் 

சதன் வமற்கு 
6.  ஸ்கடர ்நிகனவு 

மருதத்ுவமகன 
3.76 சதன் வமற்கு 

7.  அரசு நகரப்்புற 
ஆரம்ப சுகாதார 
கமயம் 

4.44 சதன்கிைக்கு 
 

8.  கவிதா 
மருதத்ுவமகன 

4.65 சதன்கிைக்கு 
 

9.  அரசு தகலகமயக 
மருதத்ுவமகன 

4.64 சதன்கிைக்கு 
 

10.  டாக்டர ்கவணஷ் 
மருதத்ுவமகன  

4.76 சதன் 
சதன் கிைக்கு 
 

11.  லடச்ுமி பிரசாத ்
மருதத்ுவமகன 

4.70 சதன் 
சதன் கிைக்கு 
 

12.  லாவனி 
மருதத்ுவமகன 

4.67 சதன் கிைக்கு 
 

13.  டாக்டர.்வஜ.பி 
மல்டிஸ்சபஷலிடட்ி 
கிளினிக,் 
வாலாஜாவபடக்ட 

5.18 சதன் 
சதன் கிைக்கு 
 

14.  வவலூர ்மாவடட் 
தகலகமயக 

மருதத்ுவமகன 

4.42 சதன் 
சதன் கிைக்கு 
 

15.  வாலாஜா அரசு 
மருதத்ுவமகன 
கடட்ிடம் 2 

4.46 சதன் 
சதன் கிைக்கு 
 

16.  வாலாஜா அரசு OP 
கடட்ிடம் 

4.58 சதன் 
சதன் கிைக்கு 
 



 
 

சமடர்ிகுவலட ்பள்ளி வமற்கு 
7.  பிங்குஷன் மாண்டிவசாரி 

சரவ்வதச பள்ளி 
3.25 சதன் 

வமற்கு 
8.  பால்சம் பள்ளி 2.85 சதன் 

வமற்கு 
9.  பால்சம் அகாடமி 2.62 சதன் 

வமற்கு 
10.  வவதவள்ளி விதய்ாலயா 2.21 சதன் 

வமற்கு 
11.  அரசு உயரந்ிகலப்பள்ளி 1.28 சதன் 

வமற்கு 
12.  ராணிப்வபடக்ட 

சபாறியியல் கல்லூரி 
8.03 சதன் 

கிைக்கு 

13.  ஸ்ரீ சிதவ்தஸ்வர 

பாலிசடக்னிக ்கல்லூரி 
8.03 சதற்கு 

 

14.  அரசு. சிறுவரக்ள் 
வமல்நிகல பள்ளி 

6.68 சதன் சதன் 
வமற்கு 

15.  அன்கனசரதா சமடர்ிக ்
வமல்நிகல பள்ளி 

6.72 சதன் சதன் 
வமற்கு 

16.  சரஸ்வதி பள்ளி 6.49 சதன் சதன் 
வமற்கு 

17.  அரசு. பள்ளி தாஜ்புரா 8.54 சதன் சதன் 
வமற்கு 

18.  ஸ்ரீ சாநத்ிநிவகதன் பள்ளி 7.16 சதன் சதன் 
வமற்கு 

19.  திரு ஜி வரதராஜலு 
சசடட்ியார ்
வமல்நிகலப்பள்ளி 

7.04 சதன் சதன் 
வமற்கு 

 
20.  வவதனிவகதன் 

சமடர்ிகுவலடட்ட ்
உயரந்ிகலப் பள்ளி 

6.54 சதன் சதன் 
வமற்கு 

21.  எஸ்.எஸ்.எஸ் ககல, 
அறிவியல் மற்றும் 
வமலாண்கம கல்லூரி 

6.10 சதன் 
வமற்கு 

22.  சி.அப்துல் ஹகக்ீம் 
ககல மற்றும் அறிவியல் 
கல்லூரி 

7.94 சதன் 
வமற்கு 

23.  M.M.E.S. சபண்கள் ககல 
மற்றும் அறிவியல் 
கல்லூரி 

7.96 சதன் 
வமற்கு 

24.  சி. அபத்ுல் ஹகச்கம் 
சபாறியியல் மற்றும் 
சதாழில்நுடப் கல்லூரி 

8.18 சதன் 
வமற்கு 

25.  இநத்ு விதய்ாலயா 
சிபிஎஸ்இ பள்ளி 

3.92 வமற்கு 
சதன் 
வமற்கு 

26.  சி.எஸ்.ஐ சமடர்ிகுவலட ்
பள்ளி 

4.16 வமற்கு 
சதன் 
வமற்கு 

27.  சிப்காட ்அரசு உயர ்
சசக ்பள்ளி 

4.37 வமற்கு 
சதன் 
வமற்கு 

28.  சசயின்ட ்தாமஸ் நரச்ரி 
மற்றும் சதாடகக்ப்பள்ளி 

4.50 வமற்கு 
சதன் 
வமற்கு 

29.  கிறிஸ்து ராஜா பள்ளி 4.91 வமற்கு 
சதன் 
வமற்கு 



 
 

30.  ஸ்ரீ விஜயதய்ாலயா 
நரச்ரி மற்றும் 
சதாடக்கப்பள்ளி 

3.40 வமற்கு 

31.  அறிஞர ்அண்ணா அரசு 
சபண்களுகக்ான ககல 
மற்றும் அறிவியல் 
கல்லூரி 

5.85 சதன் 
கிைக்கு 

32.  திருமதி. லடச்ுமி 
வலாகநாதன் சமடர்ிக ்
பள்ளி 

7.62 சதன் 
வமற்கு 

33.  ஸ்ரீ ராம கிருஷ்ணா 
பள்ளி 

6.18 சதன் 
வமற்கு 

 
 
சதாழில் துகறகள்  

எண் சதாழில் துகறகள் தூரம் 
(கி.மீ.) 

திகச 

1.  

சுநத்ரம் சதாழில் துகற 2.01 சதன் 
வமற்கு 

2.  சிடட்ிசன் சதாழில் துகற 1.76 சதன் சதன் 
கிைக்கு 

3.  இநத்ிரா சதாழில் துகற 2.65 வமற்கு 
சதன் 
வமற்கு 

4.  அல்டர்ா மகரன் மற்றும் 
நிறமி 
வகரயறுக்கப்படட்ுள்ளது 

3.04 வமற்கு 
சதன் 
வமற்கு 

5.  பசக்ச நில வபக்வகஜிங் 
சதாழில் துகற 

2.69 வமற்கு 
சதன் 
வமற்கு 

6.  பாலாஜி எண்சணய்  
சதாழில் துகற 

4.37 வமற்கு 

7.  மிடச்ுபிஷி கனரக 
சதாழில் துகற 

4.41 வமற்கு 

8.  இநத்ிரா தணிகக்ும் 
சதாழில் துகற 

5.14 வமற்குவட 

வமற்கு 

9.  ஸ்ரீ ரமணா சதாழில் 
துகற 

6.41 வட வமற்கு 

10.  ஸ்ரீ லடச்ுமி  சதாழில் 
துகற 

7.57 வட வட 

வமற்கு 

11.  ஸ்ரீ ஹரி சதாழில் துகற 8.38 வட வமற்கு 

12.  சவஜாகக்ா சதாழில் துகற 8.37 வட கிைக்கு 

13.  நிஹால் சாயங்கள் & 
அசச்ு வசகவ தனியார ்
வகரயறுக்கப்படட் 
நிறுவனம் 

8.54 வட கிைக்கு 

14.  சவல்கம் சபாறியியல் 
சதாழில்துகற  

8.39 கிைக்கு வட 
கிைக்கு 

15.  ஜி.வக. மரத ்சதாழில்துகற   

16.  சாதவ்ிக ்ஸ்பிரிங்ஸ் 
நீரூற்றுகள் 

0.19 சதன் 
வமற்கு 



 
 

17.  இநவ்தா  கூல் காம்வபாசிட ்
தனியார ்
வகரயறுக்கப்படட் 
நிறுவனம் 

7.04 வட வமற்கு 

18.  யூனிடவ்டட ்
வபாஉண்வடரஸ்் தனியார ்
வகரயறுக்கப்படட் 
நிறுவனம் 

3.18 வமற்கு 
சதன் 
வமற்கு 

19.  சாதவ்ிக ்ஸ்பிரிங்ஸ் 0.21 சதன் சதன் 

வமற்கு 

20.  எம்/ஸ். நீள் பாப்ஸ் 9.56 வட வமற்கு 

21.  ஸ்ரீ வாரி சதாழில்கள் 9.07 வமற்கு வட 

வமற்கு 
 

9.  முக்கியமான, உயரத்ர 
அல்லது பற்றாகக்ுகற 
வளங்ககளக ் சகாண்ட 
பகுதிகள், (நிலதத்டி நீர ்
வளங்கள், வமற்பரப்பு 
வளங்கள், வனவியல், 
விவசாயம், மீன்வளம், 
சுற்றுலா, தாதுகக்ள்) 

இல்கல 

10.  ஏற்கனவவ மாசு அல்லது 
சுற்றுசச்ூைல் 
பாதிப்புக்குள்ளான 
பகுதிகள். (தற்வபாதுள்ள 
சடட் சுற்றுசச்ூைல் 
தரநிகலகள் 
மீறப்படட்ுள்ள பகுதிகள்) 

ராணிப்வபடக்ட சிப்காட ்வமற்கு சதன் வமற்கு திகசயில் -
2.88 கி.மீ உள்ளது (CEPI மதிப்சபண் 79.67 ஆகும்) . 

11.  சுற்றுசச்ூைல் 
அபாயங்ககள 
முன்கவகக்க்கூடிய 
இயற்கக அபாயதத்ிற்கு 
ஆளாகக்கூடிய பகுதிகள், 
(பூகம்பங்கள், வீை்சச்ி, 
நிலசச்ரிவுகள், அரிப்பு 
அல்லது தீவிர அல்லது 
பாதகமான காலநிகல 
நிகலகமகள்) 

திடட் இருப்பிடம் மண்டலம் III (மிதமான இடர ்வகக) இன் 
கீை் வருகிறது. இநத்ியாவின் பாதிப்பு அடல்ஸ் படி, நீரிழிவு, 
நிலசச்ரிவு, அரிப்பு, சவள்ளம் அல்லது தீவிர அல்லது 
பாதகமான காலநிகல வபான்ற இயற்கக ஆபதத்ுக்களால் 
எளிதில் பாதிகக்ப்படுவதில்கல . குறிப்பு : 
நில அதிரவ்ு மண்டலம்-II :  குகறநத் ஆபதத்ு 
நில அதிரவ்ு மண்டலம்-III : மிதமான ஆபதத்ு 
நில அதிரவ்ு மண்டலம்-IV : அதிக ஆபதத்ு 
நில அதிரவ்ு மண்டலம்-V  : மிக அதிக ஆபதத்ு 



 
 

 

படம் 1 திடட்தத்ளதத்ின் வடாவபா வகரபடம் 

 

படம் -2 திடட் எல்கலயிலிருநத்ு 15 கி.மீ தூரதத்ிற்குள் சுற்றுசச்ூைல் உணரத்ிறன் பகுதிகயக ்

காடட்ும் படம்  



 
 

IV. திட்ட விளக்கம் மற்றும் வதமவகள் 

எண் 
 

விவ ங்கள் விவ ங்கள் 

1.  
நிறுவனத்தின் 
சபயர் M/s.   சன்ஸ்கார் ரசாயனங்கள் மற்றும் மருந்துகள் தனியார் நிறுவனம் 

2.  திட்டத்தின் சபயர் தற்வபாதுள்ள ஆமலயின் உற்பத்தி சசய்யப்படும் தயாரிப்பு கலமவயில் 
விரிவாக்கம் மற்றும் மாற்றம் ஆகும்  

3.  தளம்  

புல எண் 457/3A, 457/3C, 457/4A, 457/4C, 457/4C (பிரிவு)  அம்மூர்  கிராமம்  
மற்றும் 12/5 (பிரிவு)  சசட்டித்தாங்கல் கிராமம் 
தாலுகா: வாலாஜா 
மாவட்டம்: வவலூர் 
மாநிலம்: தமிழ்நாடு 
 

4.  

தள 
ஒருங்கிமணப்புகள் 
(மமய 
ஒருங்கிமணப்புகள் 
) 

12057’50.15” N 
79020’33.49” E 

5.  
திட்ட சசயல்பாடு,  
சார்பு வமக 
திருத்தம் 

அட்டவமண 5(f)-சசயற்மக இரசாயனங்கள் மற்றும் வமக 'ஏ' 

6.  தயாரிப்பு 
விவரங்கள் 

எண் 
 

தயாரிப்புகள் 

அளவு (மாதத்திற்கு சமட்ரிக் டன்) 
 

தற்ரபா
துள்ள 

முன்பமாழியப்ப
ட்ட பமாத்தம் 

1.  
பாலி அலமமன் 
மைட்வராகு
வளாமரடு 

20 - 20 

2.  

ஐவசாபிரபவனா
ல் 
மைட்வராகு
வளாமரடு 

40 - 40 

3.  
நான் பற்றிக்  
ஆலும் 90 

மகவிடப்பட்டது 
 0 

4.  
வபசிக் 
குவராமியம்  
சல்வபட் 

90 மகவிடப்பட்டது 
 

0 

5.  
ஸ்சபன்ட் 
காஸ்டிக் வலவய 
சசாலுஷன் 

10 
மகவிடப்பட்டது 

 0 

6.  லினக்ளிப்ட்டின் - 0.15 0.15 
7.  விலடக்லிப்டின் - 1.5 1.5 

8.  
ட்ரிட்டில் 
ஒல்சமசார்ட்டன் 
சமசடாக்ஸிமல் 

- 2 2 

9.  

அல்லில் 
ஐவசாபிவராப்பிய
ல் அசற்றயில் 
உரியா 

- 5 5 

10.  டிஆசிரின் - 0.2 0.2 
11.  சிதக்லீப்ட்டின் - 1 1 



 
 

12.  லீவஸாப்வராபின் - 2 2 

13.  
ஐவசாபிமரல் 
புவராமமடு - 10 10 

14.  அல்மலல் 
புவராமமட - 6 6 

15 
னைட் ஜன் 
புர ானமடு - 25 25 

 பமாத்தம் 250 52.85 112.85 

துனண  தயாரிப்புகள் 

1 

சல்பூரிக்  
அமிலம்  

சசலவழித்தது 
 

81 - 81 

2 ஜிப்ஸம் 60 மகவிடப்பட்டது 
 

மகவிடப்
பட்டது 

 
 Total 141  81 

Note: நான் சபரிக் ஆலம்,  வபசிக்  குவராமியம் சல்வபட்  மற்றும் 
சசலவழித்த காஸ்டிக் மல தீர்வு ஏற்கனவவ இருக்கும் தயாரிப்பிலிருந்து 
மகவிடப்படுகிறது. 

7.  சமாத்த நிலப்பரப்பு சமாத்த நிலப்பரப்பு 3745.18 சதுர மீட்டர் (0.925  ஏக்கர்) ஆகும் 
நில ஆவணம்  இமணப்பு I  ஆக இமணக்கப்பட்டுள்ளது . 

8.  பசுமமயான பகுதி 
 

597.40 சதுர மீட்டர் நிலம் பசுமமயான பகுதி அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது, 
இது சமாத்த நிலப்பரப்பளவில் 15.95% ஆகும். 33% கிரீன் சபல்ட்டின் 
கட்டாயத் வதமவமய பூர்த்தி சசய்ய, 900 சதுர மீட்டர் கூடுதல் நிலம் 
(15.95% +24.03%= 39.98  வதாராயமாக  40%)  வவலூர் மாவட்டம் , வாலாஜா 
தாலுகா , வகாலாவதரி கிராமத்தில் உள்ள  சர்வவ  எண்.254/3Bல் 
ஒதுக்கப்படும். நில ஆவணம்  பிற்ரசர்க்னக  II ஆக 
இமணக்கப்பட்டுள்ளது . 

9.  முன்சமாழியப்பட்ட 
தயாரிப்பு 

1. தற்வபாதுள்ள 2 தயாரிப்புகள்   மாதத்திற்கு 60 சமட்ரிக் டன் 

தக்கமவக்கப்படும்2. புதிதாக முன்சமாழியப்பட்ட 10 தயாரிப்புகள்  

மாதத்திற்கு 52.85 சமட்ரிக் டன்.3. 12.85MT / month உடன் சமாத்தம் 12 

தயாரிப்புகள் மாதத்திற்கு 112.85 சமட்ரிக் டன் மாதத்திற்கு 52.85 சமட்ரிக் 

மற்றும் ஒரு  துமண  தயாரிப்பு மாதத்திற்கு 60 சமட்ரிக் டன். 

2.1.1  

10.  
தண்ணரீ் 

வதமவ 

தற்வபாதுள்ள நீர் வதமவ 5 வக.எல்.டி.  ஆகும் 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான சமாத்த நீர் வதமவ 29 வக.எல்.டி. 

ஆகும். 

புதிய நீர் வதமவ 14.6 வக.எல்.டி. 

மூலம்:  தனியார் வடங்கர்கள். 



 
 

11.  
கழிவு நீமர 
அகற்றும் முமற 
 

தற்ரபாதுள்ள மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட கழிவு நீரின்  விவ ங்கள் 
  

எண் விவரங்கள் 
சதாழில்துமற கழிவு நீர் 

உற்பத்தி 
 

கழிவுப்சபாருள் 
சிகிச்மச அலகுகள் 

 

1 தற்வபாதுள்ள 3 
சூரிய ஆவியாதல் 

குளம் 
 

2 முன்சமாழியப்பட்
ட 

8 இயந்திர மற்றும் 
மின் ஆவியாக்கி 

 
3 

விரிவாக்கத்திற்கு
ப் பிறகு சமாத்தம் 

 
11 இயந்திர மற்றும் 

மின் ஆவியாக்கி 

 

கழிவுநீர் உற்பத்தி மற்றும் ரமலாண்னம 
எண் விவரங்கள் கழிவுநீர் (KLD)  

 
அகற்றும் முமற 
 

1 தற்வபாதுள்ள 2.5 
கழிவு நீர் வசகரிக்கும் 
சதாட்டி 
 

2 முன்சமாழியப்பட்
ட 2.5 

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு 
நிமலயம் 
  

12.  சக்தி ரதனவ 

விவ ங்
கள் 

தற்ரபாது
ள்ள 

முன்பமாழிய
ப்பட்ட 

விரிவாக்க
த்திற்குப் 
பிறகு 

ஆதா ம் 

சக்தி 
வதமவ 
kVA) 

116.56 23.31 139.87 
தமிழ்நாடு 
மின்சார 
வாரியம் 

மாற்று 
சக்தி  - 
(kVA) 

100 50 150 மின்சார 
உருவாக்கி 

விறகு 
(மாதத்தி

ற்கு 
சமட்ரிக் 
டன்) 

 

75 25 100 உள்ளூர்  

அதிக 
அடர்த்தி 
சகாண்ட 
டீசல்  

மாதத்தி
ற்கு 

லிட்டர் 

400 100 500 
அங்கீகரிக்கப்பட்
ட சபட்வரால் 
பங்க்கள் 



 
 

 

 

13.  

மனித ஆற்றல் 
 (எண்) 
 
 

விவ ங்கள் நி ந்த மாை 
தற்வபாதுள்ள 25 
முன்சமாழியப்பட்ட 10 
பமாத்தம் 35  

14.  

காற்று மாசு 
கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்மககள் 
 

மூலம் 
 

புமகவபாக்கி உயரம் 
(மீ) 

 

மாசு கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்மககள் 

 

சகாதிகலன் 
 

20 stack 

உமல பாத்திரங்கள் 
 6 புமகவபாக்கி புமக 

மாசுநீக்கி 
D.G. set 4 Exhaust pipe  

15.  

திட மற்றும் 
அபாயகரமான 
கழிவு வமலாண்மம  
(TNPCB 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
மறுசுழற்சிக்கு 
அகற்றப்படும்) 
 
 

எ
ண் 
 

அட்ட
வ
னண 
 

அபாயக மா
ை கழிவு 
வனக 
 

தற்
ரபாது
ள்ள 

முன்பமாழி
யப்பட்ட 

விரிவாக்கத்தி
ற்குப் பிறகு 

1. 33.1 

அப்புறப்படுத்த
ப்பட்ட 
சகாள்கலன்க
ள் / 
பபீ்பாய்கள் / 
மலனர்கள் 
அபாயகரமான 
கழிவுகள் / 
ரசாயனங்களா
ல் 
மாசுபடுத்தப்ப
ட்டுள்ளன 
(மாதத்திற்கு 
கிவலா) 
 

- 40 40 

2. 17.2 

சசலவு 
விமனயூக்கி 
(ஆண்டுக்கு 
டன்) 
 

972 - 972 

3. A4 

குவராமியம் 
மற்றும் / 
அல்லது 
குவராமியம் 
(III) 
கலமவகள் 
சசறிவு 
வரம்பு 5mg / l 
க்கும் 
அதிகமாக 
(அல்லது) 
சமமாக 
இருக்கும்  

4320 - 4320 

https://www.shabdkosh.com/dictionary/tamil-english/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%88%20%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%88%20%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF-meaning-in-english
https://www.shabdkosh.com/dictionary/tamil-english/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%88%20%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%88%20%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF-meaning-in-english


 
 

 

V. அடிப்பமட ஆய்வு 

No விவ ங்கள் விளக்கம் 

1 
அடிப்பமட தர ஆய்வு 
காலம் 
 

2019 ஜைவரி இறுதி முதல்  ஏப் ல் இறுதி வமர 

 

2 வானிமல சூழல் 

எண் 

 
அளவுருக்கள் அவதாைிப்புகள் 

1. பவப்ப நினல 

குனறந்தபட்ச பவப்பநினல: 190C 

அதிகபட்ச பவப்பநினல: 390C 

ச ாசரி பவப்பநினல: 28.620C 

2. 
ச ாசரி ஒப்பு 
ஈ ப்பதம் 

72.12% 

3. 
ச ாசரி காற்றின் 

ரவகம் 
3.5 m/s 

4. 
ஆதிக்கம் பசலுத்தும் 

காற்று இயக்கம் 
வட கிழக்கு முதல் பதன் ரமற்கு வன  

 

 

3 

காற்று, சத்தம், நிலத்தடி 
நீர்  மற்றும் மண் தர 

கண்காணிப்பு இடங்கள் 

நினலயக் 

குறியீடு 
இட அனமவு 

காற்றின் 

வனக 

திட்ட 

எல்னலயிலிருந்து 

தூ ம் (கி.மீ) 

தினசக்ரகாண 

தினசகள் 

A1 திட்ட தளம் - - 

A2 அம்மூர் u/w 2.62 வட கிழக்கு 

A3 வாலாஜாரபட்னட c/w 4.53 
சதன் சதன் 
கிழக்கு 

A4 ஆற்காடு c/w 6.37 
சதன்  சதன் 
கிழக்கு 

A5 கான  d/w 4.01 பதன் ரமற்கு 

A6 
தந்னத பபரியார் 

நகர் 
d/w 2.81 பதன் ரமற்கு 

A7 
 ாணிப்ரபட்னட – 

SIPCOT 
c/w 4.98 ரமற்கு 

A8 கல்புதூர் c/w 3.98 
வட வட 
ரமற்கு 

 

4 
வமற்பரப்பு நீர் மாதிரி 

இடங்கள் 

எண் 

 
நீர் நினல பபயர் 

இருப்பிடக் 

குறியீடு 

திட்ட 

எல்னலயிலிருந்து 

தூ ம் 

திட்ட 

எல்னலயிலிருந்து 

தினச 

1 

வாலாஜாரபட்னட 

அருகில் உள்ள 

ஏரி 

SW1 4.63 
பதன் பதன் 
கிழக்கு 

2 
ரடாப்புக்கைா 

அருரக ஏரி 
SW2 7.52 

பதன் பதன் 
கிழக்கு 

(ஆண்டுக்கு 
டன்) 

4. 5.2 

சசலவழித்த 
எண்சணய 
(மாதத்திற்கு 
சமட்ரிக் டன்) 

- 60 60 

 

16.  
திட்ட சசலவு           
( மதிப்படீு)  
ரூபாயில் 

4.25  வகாடி 



 
 

3 
கான  அருரக 

குளம் 
SW3 3.95 பதன் ரமற்கு 

4 

தந்தாய் பபரியார் 

நகர் அருரக 

உள்ள ஏரி 

SW4 2.26 
பதன் பதன் 

ரமற்கு 

5 
மணியம்பட்டு 

அருரக உள்ள ஏரி 
SW5 5.25 

ரமற்கு ரமற்கு 
பதன்  

6 
பசட்டித்தாங்கல் 

ஏரி 
SW6 0.96 பதன் ரமற்கு 

7 
எடபானளயம் 

அருரக உள்ள ஏரி 
SW7 2.64 

ரமற்கு வட 
ரமற்கு 

8 
கல்புதூர் அருரக 

உள்ள ஏரி 
SW8 4.34 வட ரமற்கு 

 

 

VI. ஆய்வு பகுதியின் அடிப்பமட சுருக்கம் 

S. No அளவுருக்கள் அடிப்பனட நினல 

1 
சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரம் 

PM10 – 55.1- 71.1 µg/m³ 
PM2.5 – 20.3-26.9 µg/m³ 
NO2 – 16.4-23.7 µg/m³ 
SO2– 7.1-12.4 µg/m³ 
O3  - 9.6- 12.7 µg/m3 

2 
 

நீர் தரம் 

ரமற்ப ப்பு நீர்  மைட்ரஜன் அயனிச்சசறிவு -6.68 to 7.62 

சமாத்த கமரந்த திடப்சபாருள்கள் மதிப்பு – 500 mg/l to 2100 mg/l 

பமாத்த கடிைத்தன்னம – 300 mg/l 

நிலத்தடி நீர்  மைட்ரஜன் அயனிச்சசறிவு –7.09 to 8.37 

சமாத்த கமரந்த திடப்சபாருள்கள் மதிப்பு - 226 mg/l to 1582 mg/l 

பமாத்த கடிைத்தன்னம - 125 mg/l to 583 mg/l. 

3 சத்த அளவு  

வணிக பகுதிகளுக்குள், ஆர்காட் மற்றும் வாலாஜாரபட் ஆகிய 

இடங்களில் பகல் ரந  சத்தம் அளவு கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. 

இருப்பினும், இ வு ரந  இன ச்சல் அளவுகள் சிபிசிபி பரிந்துன த்த 

வ ம்புக்குள் உள்ளை 

4 மண் தரம் 

மைட்ரஜன் அயனிச்சசறிவு – 5.1 – 7.24 

மின் கடத்துத்திறன் – 70 – 110.3 μS/cm. (< 2000 μS/cm) 

மநட்ரஜன் அளவு – 138 mg/kg - 561.65 mg/kg 

பாஸ்பரஸ் – 15.54 mg/kg to 46.69 mg/kg. 

சபாட்டாசியம் – 94 mg/kg to 180 mg/kg 

5 
சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிர் 

ஆய்வு பகுதி தரிசு நிலம் மற்றும் விவசாய பயிர்நிலங்கனள 

உள்ளடக்கியது. ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்பட்ட தாவ ங்கள் 

ஆல்பிசியாமா ா, அல்பிசியாபலபபக், ரமாரிங்ரகாலிஃபப ா, 

ஃபிகுஸ்ப லிகிரயாசா, கலட்ர ாபிஸ்கிகாண்டியா, 

புர ாரசாபிஸ்ஜுலிஃப்ரளா ா ரபான்றனவ அடங்கும். 

6 சமூக சபாருளாதாரம் 

ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக பபாருளாதா  சுயவிவ ம், ஆய்வுப் 

பகுதியில் உள்ள பபரும்பான்னமயாை மக்கள் ரவளாண்னம 

அல்லாத துனறயில் பணியாற்றுகிறார்கள் என்பனதக் காட்டுகிறது. 

அவர்கள் நல்ல கல்வி உள்கட்டனமப்புகனளக் பகாண்டுள்ளைர் 

மற்றும் படிப்பு பகுதியில் உள்ளவர்கள் கல்வி உள்கட்டனமப்புகளுடன் 

நன்கு இனணக்கப்பட்டுள்ளைர். ஆய்வுப் பகுதியின் ச ாசரி 

கல்வியறிவு விகிதம் 69.03% ஆகும், இது மாவட்ட கல்வியறிவு 

விகிதமாை 84.5% ஐ விடக் குனறவு. ஆய்வுப் பகுதியிலுள்ள மக்கள் 

அ சாங்க ஆ ம்ப சுகாதா  நினலயங்கள் மற்றும் ஆ ம்ப சுகாதா  



 
 

துனண னமயங்களுடன் நன்கு இனணக்கப்பட்டுள்ளைர், ரமலும் 

அவர்களுக்கு அவச  ஆம்புலன்ஸ் ரசனவ “108” உள்ளது, இது 

மாநிலம் முழுவதும் பசயலில் உள்ளது 

 
 

VII. எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்மககள் 

SNo விளக்கம் விவ ங்கள் 

1 நீர் சூழல் 

தற்வபாதுள்ள நீர் வதமவ 5KLD ஆகும், இது முன்சமாழியப்பட்ட 
விரிவாக்கத்திற்குப் பிறகு 29 KLD ஆக அதிகரிக்கப்படும். தற்வபாது தனியார் 
வடங்கர்களில் இருந்து நீர் வதமவ பூர்த்தி சசய்யப்படுகிறது. கழிவு நீர் உள்நாட்டு 
மற்றும் சதாழில்துமற கழிவுகளாக பிரிக்கப்படும். உள்நாட்டு கழிவுநீர் சசப்டிக் 
சதாட்டிக்கு அனுப்பப்படும் மற்றும் சதாழில்துமற கழிவுகமள 
நடுநிமலப்படுத்தல் சதாட்டி / இயந்திர மற்றும் மின் ஆவியாக்கி க்கு 
அனுப்பப்படும். சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் சசயல்முமறக்குள் பயன்படுத்தப்படும் 
மற்றும் பூஜ்ஜிய திரவ சவளிவயற்ற அமமப்பு 
 பராமரிக்கப்படும், எனவவ சுற்றுச்சூழலில் முன்சமாழியப்பட்ட விரிவாக்க 
திட்டத்தின் காரணமாக எந்தவிதமான பாதிப்புகளும் ஏற்படாது 

2 காற்று சூழல் 

மாசுபடுத்
தி 

அதிகபட்ச 

அடிப்ப
மட 

சசறிவு 

(µg/m3) 

மூலத்தில் 
கணிக்கப்பட்ட 

சசறிவு (µg/m3) 

பமாத்த 

சசறிவு 

 (µg/m3) 

சுற்றுப்புற 
காற்றின் 
தரம் 

% 

பபருக்கம்  

PM 84.5 0.353 84.85 100 0.42 

SO2 12.4 0.254 12.65 80 2.05 

NOx 28.2 3.135 31.34 80 11.12 
 

3 சத்த சூழல் 

சத்தம் குமறப்பதற்கான தடுப்பு நடவடிக்மகயாக பின்வருபமவ பின்பற்றப்படும். 

 கூடுதல் பசுமமவமளயம்  வமற்சகாள்ளப்படும்: வதாட்டக்கமல மூலம் 

வாகன நிறுத்துமிடங்கள் மற்றும் அணுகல் சாமலகளில் மரத் வதாட்டம் 
உருவாக்கப்படும் 

 அதிர்வுகமளப் பற்றிய பல்வவறு தரநிமலகள், இந்திய தரநிமலகள் 

பணியகம் (பிஐஎஸ்) மற்றும் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநர் சஜனரல் 

(டிஜிஎம்எஸ்) வபான்ற சட்டரீதியான அமமப்புகளால் 

வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளன, இது நமடமுமறயில் உள்ளது, அதிர்வுகளால் 

சதாழிலாளர்களின் உடல்நல பாதிப்புகமளத் தணிக்கும். 

4 
நில 

பயன்பாடு 

அபாயகரமான கழிவுகள் கூமர சகாட்டமகயின் கீழ் கான்கிரீட் தளத்திற்கு வமவல 

தனிமமப்படுத்தப்பட்ட பகுதியில் வசமிக்கப்படும். இந்த கழிவுகள் பிரிக்கப்பட்டு 

வசமிக்கப்படும் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் (90 நாட்கள்) TNPCB 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட விநிவயாகஸ்தர்கள் / மறுசுழற்சி / TSDF க்கு அகற்றப்படும். 

அபாயகரமான மற்றும் பிற கழிவுகள் (வமலாண்மம, மகயாளுதல் மற்றும் 

நாடுகடந்த இயக்கம்) விதிகள் 2016 இன் படி அபாயகரமான கழிவுப்சபாருட்கள் 

முமறயாக அகற்றப்படும். 

 

VIII. மற்ற விவரங்கள் 

No விளக்கம் விவ ங்கள் 

1 

சுற்றுச்சூழல் 

கண்காணிப்பு 

திட்டம் 

எண் 

3  

கண்காணிப்
பு பகுதி 

மாதிரி 

நினலயங்களி
ன் 

எண்ணிக்னக 

மாதிரியின் 

அதிர்பவண் 

பகுப்பாய்வு பசய்ய 

ரவண்டிய 

அளவுருக்கள் 

1. 
வானிமல 
ஆய்வு ஒன்று 

மணிவநர 

மற்றும் 

காற்றின் வவகம் 

மற்றும் திமச, 



 
 

 தினசரி 

அடிப்பமடயி
ல். 

சவப்பநிமல, 

உறவினர் ஈரப்பதம், 

வளிமண்டல 

அழுத்தம், 

மமழப்சபாழிவு. 

2. 
சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 

நிமலயங்கள் 

(கீழ்வநாக்கி) 

வாரத்திற்கு 

இரண்டு 

முமற: 24 

மணிவநர 

காலம் 

அமனத்து 12 

அளவுருக்கள்  NAAQ 

கள்,படி VoC, HCl, HBr, 

குவளாரின் 

3. ஒலி 

4 (தாவர 

வளாகத்திற்குள் 

இரண்டு மற்றும் 

இரண்டு தாவர 

வளாகங்களுக்கு 

சவளிவய) 

ஒவ்சவாரு 

பருவத்திற்கும் 

ஒரு முமற 

பகல் மற்றும் இரவு 

வநரத்தில் சுற்றுப்புற 

சமமான 

சதாடர்ச்சியான ஒலி 
அழுத்த நிமலகள் 

(Leq). 

4 

மின்சார 
உருவாக்கி 
லிருந்து 

உமிழ்வு  

2 மாதாந்திர PM,, SO2 , NOx & CO 

5 
வாகன 

உமிழ்வு 

வாகனங்கள் 

நிறுத்துமிடம் 

வாகனங்கமள 

அவ்வப்வபாது 

கண்காணித்த
ல் 

காற்று உமிழ்வு 

மற்றும் சத்தம், 

பி.சி.யு. 

6 

திடக்கழிவு / 

அபாயகரமா
ன கழிவுகள் 

HWM 
விதிகளுக்கு 
இணங்குவமத 
சரிபார்க்கவும் 

அளவு மற்றும் 

தர 

கண்காணிப்பு 

குறிப்பிட்ட கால 

இமடசவளியில் 

7 மண் 

திட்ட 

தளத்திற்குள் 

இரண்டு 

இடங்கள் 

ஆண்டு 

ஒருமுமற 

இயற்பியல் 

வவதியியல் 

பண்புகள், 

ஊட்டச்சத்துக்கள், 

கன உவலாகங்கள் 

8 
நிலப்பரப்பு 

சூழலியல் 

10 கி.மீ.க்குள், 

திட்டத்மத 

சுற்றி 

மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கு 

ஒரு முமற 

தாவரங்களில் 

காயங்களின் 

அறிகுறிகள் 

9 
திரவ 

கழிவுகள் 

பிரதான தாவர 

கழிவுகள் 
வாராந்திர 

pH, Temp, Conductivity, 
TSS, TDS, BOD, Phenol. 

STP மாதாந்திர 
 

2 

மாசு 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்மக
கள் 

 பின்வரும் மாசு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்மககள் பின்பற்றப்படும்:மாசுபடுத்திகமள 

சிதற அனுமதிக்க மின்சார உருவாக்கி க்கு 4 மீ அடுக்கு வழங்கப்படும். 

 உணவு கழிவுகள் உள்ளிட்ட நகராட்சி திடக்கழிவுகள் நகராட்சி சதாட்டியில் 

அகற்றப்படுகின்றன.அபாயகரமான மற்றும் பிற கழிவுகள் (வமலாண்மம 

மற்றும் நாடுகடந்த இயக்கம்) விதிகள் 1989 மற்றும் அதன்பிறகு 2016 ஆம் 

ஆண்டு திருத்தம் ஆகியவற்றின் படி அபாயகரமான கழிவுப்சபாருட்கள் 

முமறயாக அகற்றப்படும். 

 சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பல்லுயிர் சபருக்கத்தின் முக்கியத்துவம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு குறித்து சதாழிலாளர்களுக்கு விழிப்புணர்வு வழங்கப்படும். 

3 
பசுமமவமள
ய வமம்பாடு 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துமற அமமச்சகம், மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் 

(சிபிசிபி) மற்றும் மாநில மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (எஸ்பிசிபி) வகுத்துள்ள விதிகள் 

மற்றும் விதிமுமறகளின்படி, சுற்றுச்சூழல் ஒருங்கிமணப்மப வமம்படுத்துவதற்காக 



 
 

பசுமமவமளய வமம்பாட்டுக்காக திட்டப்பகுதியின் 33% ஒதுக்குவது சட்டப்படி 

கட்டாயமாகும்.. சமாத்த நிலப்பரப்பு 0.3745 சைக்வடர். அதாவது 0.925 ஏக்கர். 597.40 

சதுர மீட்டர் நிலம் பசுமமவமளயத்திற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது, இது சமாத்த 

பரப்பளவில் 15.95% ஆகும். 33% பசுமமவமளயத்மத நிமறவவற்ற, 900 சதுர மீட்டர் 

கூடுதல் நிலம் (15.95% + 24.03% = 39.98 வதாராயமாக 40%) சர்வவ எண் 254/3 பி, 
வகாலாவதரி கிராமம், வஷாலிங்கர் பஞ்சாயத்து யூனியன், வாலாஜா தாலுகா, வவலூர் 

மாவட்டத்தில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது,. 
 

IX. சுருக்கம் 

 இநத் திடட்தத்ில் காற்று, சதத்ம், நீர ் மற்றும் மண் சூைலில் எநத்விதமான 

தாக்கங்களும் இல்கல. இநத் வசதியில் உற்பதத்ி சசய்யப்படும் சபாருடக்ள் 

ஏற்றுமதி சசய்யப்படும், இது நாடட்ின் வருவாகயச ்வசரக்்க உதவும். 

 மகை நீர ்வசகரிப்பு நிலதத்டி நீர ்அடட்வகணகய வமம்படுதத்ும். 

 திடட் அமலாக்கதத்ின் வபாது, திடட்தத்ிற்குத ்வதகவயான சபாருடக்ள் மற்றும் 

வசகவகளுக்கான வதகவ வநரடியாகவவா அல்லது மகறமுகமாகவவா 

வளரச்ச்ிக்கு பங்களிகக்ும். 

 விரிவாக்கப்படட் திடட்தத்ின் தாக்கதக்த கணிக்க சபாருதத்மான மாதிரிகள் 

மற்றும் நுடப்ங்கள் பயன்படுதத்ப்படட்ன. இருப்பினும், அகடயாளம் 

காணப்படட் சாதத்ியக்கூறுகள் தற்காலிக இயல்புகடயகவ,  

 வளரச்ச்ியின் ஒவ்சவாரு மடட்தத்ிலும் பாதிப்புககளக ் குகறகக், தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் பரிநத்ுகரக்கப்படட்ன. தணிப்பு நடவடிக்கககள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூைல் வமலாண்கம திடட்ங்ககள அமல்படுதத்ிய பின்னர,் 

சசயல்பாடட்ுக் கடட்தத்ில் முன்சமாழியப்படட் திடட் நடவடிக்கககள் 

நிரவ்கிக்கப்படும் என்று ஒரு வநரம்கறயான குறிப்பில் முடிவு சசய்யலாம். 

 


