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1. அறி�க� -  

 தி�.ஆ�.கேனச
,தி�.ேக.எ�.ராேஜ�திர
,தி�.எ�.ராேஜ��மா�, 

தி�.ேக.�பதி,தி�.ஆ�.ேகாபாலகி��ண
,தி�.எ.த�கேவ�, தி�.�.ஆ�.க��பசாமி, 

தி�மதி.எ�.�பா�தா ,தி�.ேக.க�தசாமி,தி�.ஆ�.கேனச
ம!"� 

தி�.�.ஆ�.க��பசாமி எ
பவ� தி���� மாவ#ட�தி
, ப லட� தா�காவ%  உ'ள 

ேகாடா�கிபாைளய� கிராம�தி . 41.71.0 ெஹ-ேட� பர�பளவ%  சாதாரன க!க' 

ம!"� கிராவ  கிள�ட� (�.ம) �வா/ ��தைக-� வ%0ண�ப%�1'ளன�.  

  உ�ேதசி-க�ப#ட தி#ட தள�திலி��1 500 ம2 �!றளவ%  ஏ!கனேவ 

நைட6ைறய%  இ�-��ம!"� உ�ேதசி-க�ப#ட ெமா�த �வா/கள8
 

ஒ#:ெமா�த பர�பள; 41.71.0 ெஹ-ேட�. 

 எனேவ, MoEF & CC அறிவ%�= S.O. 2269 (இ) 1 ஜூைல2016 இ
 ப� இ�த தி#ட� 

�வா/ �. ப�திய%  அைமகிற1, நைட6ைறய%  இ�-�� ம!"� 

உ�ேதசி-க�ப#ட ெமா�த �வா/கள8
 ஒ#:ெமா�த பர�பள; 41.71.0 ெஹ-ேட�. 

 எனேவ, வ%/வான �!"?@ழ  தா-க மதி�பB: (EIA) அறி-ைக 41.71.0 

ெஹ-ேட� பர�பளவ%  உ'ள 11 �ர�க�கைள உ'ளட-கிய1.  

எள	தான ப�ரதிநிதி��வ�க��� �வா�க�� ��தைகக�  

வ�ள�க� 

��தைக 1 

தி�.ஆ�.கேனச
  

வ%0ண�ப%�1'
ள �வா/ 

��தைக 2 

தி�.ேக.எ!.ராேஜ#திர
  வ%0ண�ப%�1'ள 

�வா/ 

��தைக 3 

தி�.எ�.ராேஜ!�
மா� 

வ%0ண�ப%�1'ள 

�வா/ 

=ல எ0 
117/1(ப�தி) & 

117/2(ப�தி) 
154/2சி & 158/2ேக 122/1அ 

வ%/வா-க
� ம!"� 

வைக�பா: 

0.80.0 ெஹ-ேட�, 

ப#டா நில� 

1.21.5  ெஹ-ேட�, ப#டா 

நில� 

3.20.0 ெஹ-ேட�, 

ப#டா நில� 

கிராம�, 

தா�கா, 

மாவ#ட� 

ம!"� 

மாநில� 

ேகாடா�கிபாைளய� கிராம�, ப லட�  தா�கா, தி���� மாவ#ட�, 

தமிCநா: 

ெமா�த 

�வா/கள8

 

பர�பளவ%
 

பர�பள; 

41.71.0 ெஹ-ேட� 
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வ�ள�க� 

��தைக 4 

தி�.ேக.%பதி 
வ%0ண�ப%�1'
ள �வா/ 

��தைக 5 

தி�.ஆ�.ேகாபாலகி�'ண
  வ%0ண�ப%�1'ள �வா/ 

��தைக 6 

தி�.எ.த�கேவ
) 

வ%0ண�ப%�1'
ள �வா/ 

=ல எ0 158/2ஐ 124/1 & 124/2 158/2அ 

வ%/வா-க� 

ம!"� 

வைக�பா: 

1.59.0 ெஹ-ேட�, 

ப#டா நில� 
1.77.5 ெஹ-ேட�, ப#டா நில� 

2.35.5 ெஹ-ேட�, 

ப#டா நில� 

கிராம�, 

தா�கா, 

மாவ#ட� 

ம!"� 

மாநில� 

ேகாடா�கிபாைளய� கிராம�, ப லட�  தா�கா, தி���� மாவ#ட�, 

தமிCநா: 

ெமா�த 

�வா/கள8

 

பர�பளவ%
 

பர�பள; 

41.71.0 ெஹ-ேட� 

 

 

வ�ள�க� 

��தைக 7 

தி�.*.ஆ�.க�+ப
சாமிநட�ப%  உ'ள 

�வா/ 

��தைக 8 

தி�மதி.எ�.,பா�
தா-நட�ப%  உ'ள 

�வா/ 

��தைக 9 

தி�.ேக.க#தசாமி 
நட�ப% உ'ள 

�வா/ 

=ல எ0 102/1 
114/2சி, 2�, 2இ1, 2இ2, 

2எ� and 2ஜி1 

166/2�(ப�தி) 
 

வ%/வா-க� 

ம!"� 

வைக�பா: 

1.32.5 ெஹ-ேட�, 

ப#டா நில� 

1.82.0 ெஹ-ேட�, 

ப#டா நில� 

1.62.5 ெஹ-ேட�, 

ப#டா நில� 

கிராம�, 

தா�கா, 

மாவ#ட� 

ம!"� மாநில� 

ேகாடா�கிபாைளய� கிராம�, ப லட�  தா�கா, தி���� 

மாவ#ட�, தமிCநா: 

ெமா�த  

�வா/கள8
 

பர�பளவ%
 

பர�பள; 

41.71.0 ெஹ-ேட� 
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வ�ள�க� 

��தைக 1 

தி�.ஜி.பால,+ரமண�
ய� 

நட�ப%  உ'ள �வா/ 

��தைக 2 

தி�.ேக.எ�.சி ன
சாமி நட�ப%  உ'ள 

�வா/ 

��தைக 3 

தி�.எ!.கேனச/�
�தி நட�ப%  உ'ள 

�வா/ 

=ல எ0 103/2சி 89/4ப% (ப�தி), 92/2 141/1 

வ%/வா-க
� ம!"� 

வைக�பா
: 

1.15.5 ெஹ-ேட�, ப#டா 

நில� 

2.42.0 ெஹ-ேட�, 

ப#டா நில� 

0.78.0 ெஹ-ேட�, 

ப#டா நில� 

கிராம�, 

தா�கா, 

மாவ#ட� 

ம!"� 

மாநில� 

ேகாடா�கிபாைளய� கிராம�, ப லட�  தா�கா, தி���� மாவ#ட�, 

தமிCநா: 

ெமா�த 

�வா/கள8

 

பர�பளவ%

 

பர�பள; 

41.71.0 ெஹ-ேட� 

 

 

 

 

 

 

வ�ள�க� 

��தைக 10 

தி�.ஆ�.கேனச  நட�ப%  

உ'ள �வா/ 

��தைக 11 

தி�.*.ஆ�.க�+பசாமி 
நட�ப%  உ'ள �வா/ 

=ல எ0 

117/3(ப�தி), 4(ப%), 9அ, 10அ, 

10ப%( ப�தி ), 11 அ , 11 ப%  ( 
ப�தி ) & 12 ( ப�தி ) 

89/2அ & 89/3 

வ%/வா-க� ம!"� 

வைக�பா: 

2.19.0 ெஹ-ேட�, ப#டா 

நில� 

1.19.0 ெஹ-ேட�, ப#டா 

நில� 

கிராம�, தா�கா, 

மாவ#ட� ம!"� 

மாநில� 

ேகாடா�கிபாைளய� கிராம�, ப லட�  தா�கா, தி���� 

மாவ#ட�, தமிCநா: 

ெமா�த  �வா/கள8
 

பர�பளவ%
 பர�பள; 
41.71.0 ெஹ-ேட� 
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  வ�ள�க� 

��தைக 4 

தி�.வ�.கேனச  

நட�ப%  உ'ள �வா/ 

��தைக 5 

தி�.ஆ�.�ணேசக� 

நட�ப%  உ'ள 

�வா/ 

��தைக 6 

தி�.வ�.ப�ரகா' 

நட�ப%  உ'ள 

�வா/ 

=ல எ0 
103/3அ1அ (ப�தி), 3 அ 2 

& 3ப%1 
103/3ப%2 113/6 

வ%/வா-க� 

ம!"� 

வைக�பா: 

1.81.0 ெஹ-ேட�, 

ப#டா நில� 

1.69.5 ெஹ-ேட�, 

ப#டா நில� 

0.86.0 ெஹ-ேட�, 

ப#டா நில� 

கிராம�, 

தா�கா, 

மாவ#ட� 

ம!"� 

மாநில� 

ேகாடா�கிபாைளய� கிராம�, ப லட�  தா�கா, தி���� 

மாவ#ட�, தமிCநா: 

ெமா�த 

�வா/கள8
 

பர�பளவ%
 

பர�பள; 

41.71.0 ெஹ-ேட� 

                                  

 

வ�ள�க� 

��தைக 7 

தி�.ேக.எ!.ராேஜ#தி
ர  

நட�ப%  உ'ள �வா/ 

��தைக 8 

தி�.எ!.ச0�க,#த
ர� நட�ப%  உ'ள 

�வா/ 

��தைக 9 

தி�.ேக.சிவ��
மா� நட�ப%  

உ'ள �வா/ 

=ல எ0 158/2ெஹ? 
186/2அ1, 187/2ப% 187/3அ & 

187/3ப% 
154/2ப% & 158/2ெஜ 

வ%/வா-க
� ம!"� 

வைக�பா: 

1.20.5 ெஹ-ேட�, ப#டா 

நில� 

1.29.0 ெஹ-ேட�, ப#டா 

நில� 

1.96.0 ெஹ-ேட�, 

ப#டா நில� 

கிராம�, 

தா�கா, 

மாவ#ட� 

ம!"� 

மாநில� 

ேகாடா�கிபாைளய� கிராம�, ப லட�  தா�கா, தி���� மாவ#ட�, 

தமிCநா: 

ெமா�த 

�வா/கள8

 

பர�பளவ%

 

பர�பள; 

41.71.0 ெஹ-ேட� 
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வ�ள�க� 

��தைக 10 

தி�.ஆ�.,+ரமண�ய
  

நட�ப%  உ'ள 

�வா/ 

��தைக 11 

தி�.ஆ�.,+ரமண�ய
� நட�ப%  உ'ள 

�வா/ 

��தைக 12 

தி�மதி.ப�.வச#தாம
ண� நட�ப%  உ'ள 

�வா/ 

=ல எ0 118/2அ 114/1ப%,1சி 91/1அ(ப�தி) 
வ%/வா-க
� ம!"� 

வைக�பா: 

1.21.5 ெஹ-ேட�, 

ப#டா நில� 

1.99.5 ெஹ-ேட�, 

ப#டா நில� 

1.72.0 ெஹ-ேட�, 

ப#டா நில� 

கிராம�, 

தா�கா, 

மாவ#ட� 

ம!"� 

மாநில� 

ேகாடா�கிபாைளய� கிராம�, ப லட�  தா�கா, தி���� மாவ#ட�, 

தமிCநா: 

ெமா�த 

�வா/கள8

 

பர�பளவ%
 

பர�பள; 

41.71.0 ெஹ-ேட� 

 

வ�ள�க� 

��தைக 13 

தி�.எ�.ேவ)சா
மி நட�ப%  உ'ள 

�வா/ 

��தைக 14 

தி�.எ�.ெவ�கேட
' நட�ப%  உ'ள 

�வா/ 

��தைக 15 

தி�மதி.ப�.வ�ஜயல'
மி நட�ப%  உ'ள 

�வா/ 

=ல எ0 139/1, 140/2ப% 114/1அ,115/1ப% & 115/2 
116/3ப% (ப�தி), 116/3அ2 

(ப�தி) & 118/1 

வ%/வா-க� 

ம!"� 

வைக�பா: 

0.73.0 ெஹ-ேட�, 

ப#டா நில� 

2.25.5 ெஹ-ேட�, 

ப#டா நில� 

1.53.5 ெஹ-ேட�, 

ப#டா நில� 

கிராம�, 

தா�கா, 

மாவ#ட� 

ம!"� 

மாநில� 

ேகாடா�கிபாைளய� கிராம�, ப லட�  தா�கா, தி���� மாவ#ட�, 

தமிCநா: 

ெமா�த 

�வா/கள8

 

பர�பளவ%
 

பர�பள; 

41.71.0 ெஹ-ேட� 
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இதி தி�.ஆ�.கேனச
,தி�.ேக.எ�.ராேஜ�திர
,தி�.எ�.ராேஜ��மா�, 

தி�.ேக.�பதி,தி�.ஆ�.ேகாபாலகி��ண
,தி�.எ.த�கேவ�, தி�.�.ஆ�.க��பசாமி, 

தி�மதி.எ�.�பா�தா ,தி�.ேக.க�தசாமி,தி�.ஆ�.கேனச
ம!"� 

தி�.�.ஆ�.க��பசாமி ஆகிேயா� சாதாரன க!க' ம!"� கிராவ  �வா/-� 

வ%0ண�ப%�1'ளன�. 

2. தி3ட வ�ள�க� - 

 தி#ட தள�தி
 6-கிய அ�ச�க' கீேழ அ#டவைண�ப:�த�ப#:'ளன. 

தி#ட�தி
 6-கிய அ�ச�க' 

வ�ள�க� ��தைக -1 

அ��பைட வ%வர�க'  

எ�.எ�.எ (கட  

ம#ட�திலி��1) 

388 ம2 உயர� 

அ#சேரைக 11°01'15.90"N to 11°01'21.04"N 

தF�-கேரைக 77°11'44.49"E to 77°11'46.92"E 

�ர�க இ��=-க' 72,770ம23  சாதாரன க!க' 

உ�ேதசி-க�ப#ட ஆழ� 

த!ேபாைதய தி#ட கால�தி  

27ம2 

 

 

வ�ள�க� ��தைக-2 

அ��பைட வ%வர�க'  

எ�.எ�.எ (கட  

ம#ட�திலி��1) 

396ம2 உயர� 

அ#சேரைக 11°01'29.51"N to 11°01'33.44"N 

தF�-கேரைக 77°11'27.70"E to 77°11'32.32"E 

�ர�க இ��=-க' 87,170 ம23   சாதாரன க!க' 

உ�ேதசி-க�ப#ட ஆழ� 

த!ேபாைதய தி#ட கால�தி  

47 ம2 

  

 

வ�ள�க� ��தைக-3 

அ��பைட வ%வர�க'  

எ�.எ�.எ (கட  

ம#ட�திலி��1) 

390 ம2 உயர� 

அ#சேரைக 11° 01' 15.82''N to 11° 01' 21.97''N 

தF�-கேரைக 77°11'36.33''E to 77° 11' 45.36''E 

�ர�க இ��=-க' 2,43,810 ம23   சாதாரன க!க' 

உ�ேதசி-க�ப#ட ஆழ� 

த!ேபாைதய தி#ட கால�தி  

47  ம2 
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வ�ள�க� ��தைக-4 

அ��பைட வ%வர�க'  

எ�.எ�.எ (கட  

ம#ட�திலி��1) 

374 ம2 உயர� 

அ#சேரைக 11°01'33.68"N to 11°01'40.07"N 

தF�-கேரைக 77°11'25.16"E to 77°11'28.41"E 

�ர�க இ��=-க' 91,690ம23   சாதாரன க!க' 

உ�ேதசி-க�ப#ட ஆழ� 

த!ேபாைதய தி#ட கால�தி  

47 ம2 

 

 

வ�ள�க� ��தைக-5 

அ��பைட வ%வர�க'  

எ�.எ�.எ (கட  

ம#ட�திலி��1) 

384  ம2 உயர� 

அ#சேரைக 11°01'28.67"N to 11°01'34.77"N 

தF�-கேரைக 77°11'40.52"E to 77°11'45.33"E 

�ர�க இ��=-க' 1,40,800ம23   சாதாரன க!க' 

உ�ேதசி-க�ப#ட ஆழ� 

த!ேபாைதய தி#ட கால�தி  

42ம2 

 

 

வ�ள�க� ��தைக-6 

அ��பைட வ%வர�க'  

எ�.எ�.எ (கட  

ம#ட�திலி��1) 

374 ம2 உயர� 

அ#சேரைக 11˚01ʹ33.05˝ to 11˚01ʹ40.12˝ N 

தF�-கேரைக 77˚11ʹ21.11˝ to 77˚11ʹ25.95˝ E 

�ர�க இ��=-க' 2,17,750 ம23   சாதாரன க!க' 

உ�ேதசி-க�ப#ட ஆழ� 

த!ேபாைதய தி#ட கால�தி  

32  ம2 

 

 

வ�ள�க� ��தைக-7 

அ��பைட வ%வர�க'  

எ�.எ�.எ (கட  

ம#ட�திலி��1) 

382 ம2 உயர� 

அ#சேரைக 11°01'14.66"N to 11°01'18.64"N 

தF�-கேரைக 77°11'58.01"E to77°12'02.17"E 

�ர�க இ��=-க' 1,33,300 ம23   சாதாரன க!க' 

உ�ேதசி-க�ப#ட ஆழ� 

த!ேபாைதய தி#ட கால�தி  

42  ம2 
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வ�ள�க� ��தைக-8 

அ��பைட வ%வர�க'  

எ�.எ�.எ (கட  

ம#ட�திலி��1) 

385 ம2 உயர� 

அ#சேரைக 11°01'25.03"N to 11°01'31.60"N 

தF�-கேரைக 77°11'54.95"E to77°11'59.49"E 

�ர�க இ��=-க' 34,063 ம23   சாதாரன க!க' 

உ�ேதசி-க�ப#ட ஆழ� 

த!ேபாைதய தி#ட கால�தி  

42 ம2 

 

 

வ�ள�க� ��தைக-9 

அ��பைட வ%வர�க'  

எ�.எ�.எ (கட  

ம#ட�திலி��1) 

374 ம2 உயர� 

அ#சேரைக 11°01'24.81"N to 11°01'30.86"N 

தF�-கேரைக 77°11'18.73"E to 77°11'22.06"E 

�ர�க இ��=-க' 79,280 ம23   சாதாரன க!க' 

உ�ேதசி-க�ப#ட ஆழ� 

த!ேபாைதய தி#ட கால�தி  

27ம2 

 

 

வ�ள�க� ��தைக-10 

அ��பைட வ%வர�க'  

எ�.எ�.எ (கட  

ம#ட�திலி��1) 

394 ம2 உயர� 

அ#சேரைக 11° 01' 15.09''N to 11° 01' 20.69''N 

தF�-கேரைக 77° 11' 46.40''E to 77° 11' 51.42''E 

�ர�க இ��=-க' 1,52,799ம23   சாதாரன க!க' 

உ�ேதசி-க�ப#ட ஆழ� 

த!ேபாைதய தி#ட கால�தி  

47 ம2 

 

வ�ள�க� ��தைக-11 

அ��பைட வ%வர�க'  

எ�.எ�.எ (கட  

ம#ட�திலி��1) 

383 ம2 உயர� 

அ#சேரைக 11°01'25.92"N to 11°01'29.06"N 

தF�-கேரைக 77°12'06.68"E to 77°12'15.67"E 

�ர�க இ��=-க' 49,430 ம23   சாதாரன க!க' 

உ�ேதசி-க�ப#ட ஆழ� 

த!ேபாைதய தி#ட கால�தி  

17ம2 
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,4567ழ- அ�ச�க�  

பா1கா-க�ப#ட 

வன�ப�தி 
எ1;� இ ைல 

ப�திய%
 நில�பர�= 41.71.0 ெஹ-ேட� 

நில�த� நF� ம#ட�  தைர ம#ட�திலி��1 58 ம2 -62ம2 

�ர�க�க' நில�த� நF� அளவ%!�  ேமேல சிற�பாக 

ேம!ெகா'ள�ப:�, எனேவ இ�த தி#ட�தி
 

காரணமாக நில�த� நF� அள; பாதி-க�படா1.  

• ெவ#ட�ப#ட சாதாரன க!க' அ�காைமய%  உ'ள கிரஷ�-� ெகா0: 

ெச ல�ப:�. 

• திற�த ெவள8 �ர�க�, 6.ைமயாக இய�திரமயமா-க�ப#ட �ர�க� 

ஆர�தி
உயர� �மா� 5 ம2#ட� ம!"� ஆர�தி
அகல� 5 ம2#ட� சாH; 90 °.  

• �ர�க�க' இ"தி �ழி வர�ைப அைட�தப%
, ெவ#ட�ப#ட �ழியான1 நF� 

ேசக/�பத!-காக பய
ப:�தப:�.  

• இ�த தி#ட�தி!� �ர�க நடவ�-ைககI-� எ�தெவா� மி
சார� 

ேதைவய% ைல, ஆனா  அ�வலக வளாக�க' ம!"� ப%ற உ' 

உ'க#டைம�=கள8  பய
ப:�த மி
சார� தமிCநா: மி
சார 

வா/ய�தில��1 ெபற�ப:�. �ர�க ெசய பா: பக  ேநர�தி  ம#:ேம 

ப/�1ைர-க�ப:கிற1 {ெபா1 ஷி�# 8 AM - 5 PM (மதிய உண; இைடேவைள 

12 PM - 1 PM). 

• ஏ� க��ரச�ட
 ஜா-ஹா�ம� 1ைள�பா
க' 32-35 மிம2 வ%#ட� ெகா0ட 

�"கிய 1ைள 1ைளய%:த . 

• கன8ம ேபா-�வர�1, ேசைவ� 1ைற, ேகேரJக', கைடக' / ேக0K
 

ேபா
ற 1ைறகள8  �மா� 205 ேப�-� ம!"� 270 ேப�-� ேநர� ேவைல 

வாH�=க' ம!"� �!றிL'ள ப%ரா�திய�தி!�' மைற6க ேவைல 

வாH�=க' வழ�க�பட;'ளன. 

• வனவ%ல�� (பா1கா�=) ச#ட�, 1972 இ
 கீC அறிவ%-க�ப#ட 

பா1கா-க�ப#ட ப�திகளான எ1;� இ ைல, ம�திய மா� க#:�பா#: 

வா/ய�தா  அறிவ%-க�ப#ட வ%ம�சன மா�ப#ட ப�திக', அறிவ%-க�ப#ட 

�!"?@ழ -உண�திற
 ப�திக', மாநில�கI-� இைடேயயான 

எ ைலக' ம!"� ச�வேதச எ ைலக', தவ%ர ேதசிய ��கா-க', கா�=- 

கா: உய%�-ேகாள இ��=, யாைன வழி�தட�, ச1�=நில வன, ெதா ெபா�' 

நிைன;?சி
ன�க', பார�ப/ய தள� ேபா
றைவ தி#ட தள�திலி��1 10 

கி.ம2 �!றளவ%  எ1;� இ ைல. 

• தி#ட�பண%ைய? �!றிL'ள சMக நலN-காக ப ேவ" 1ைறகள8  சMக 

ெபா"�=ண�; நடவ�-ைககைள �ர�க உ/ைமயாள� ேம!ெகா'வா�, 
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ெதாட��1 ெசHவா�. ம!"� �ர�க உ/ைமயாள� இ
" வைர O .10 ல#ச� 

ெசலவ%#டா�. 

• தி#ட�ப�திய%
 நில அதி�; உண�திற
 ம0டல� II, ப%.எ�.�.ப%.சி ப� 

�ைற�த ேசத அபாய ம0டல�, இ�தியாவ%
 நில அதி�; ம0டல�தி
 

பாதி�= அ#ல� ஐ.எ�: 1893 - 2002 என வைக�ப:�த�ப#:'ள1. 

3. ,4567ழலி  வ�ள�க� - 

 தர;கைள ேசக/�த  �!"?@ழ  தா-க மதி�பB#: ஆHவ%
 ஒ� ப�தியாக 

அைமகிற1, இ1 ப ேவ" �!"?@ழ  ப0=கள8  கண%-க�ப#ட தா-க�கைள 

மதி�பB: ெசHய உத;கிற1 ம!"� �!"?@ழ  ேமலா0ைம தி#ட�ைத (EMP) 

தயா/-க உத;கிற1, �!"?@ழ  தர� ம!"� எதி�கால வ%/வா-க�கள8
 

ேநா-க�ைத ேம�ப:�1வத!கான நடவ�-ைககைள ேகா�#:- கா#:கிற1. 

�!"?@ழ  நிைலயான வள�?சி. 

 நில;� �!"?@ழ  அைம�=கள8
 தர�ைத தF�மான8-க கா!", நF� 

(ேம!பர�= ம!"� நில�த� நF�), நில� ம!"� ம0, @ழலிய  ம!"� சMக-

ெபா�ளாதார நிைல உ'ள8#ட ப ேவ" �!"?@ழ  அள;�-கI-� அ��பைட 

தர; உ�வா-க�ப#ட1. 2020 ஆ� ஆ0�  (அ-ேடாப� - �ச�ப�) ப�வ�தி  

அ��பைட தர ஆH; நட�த�ப#ட1. 

3.1 நில ,4567ழ-  

 ப�திய%  நில பய
பா#: 6ைற தி#ட தள� �!றளவ%  இ��1 10 

கிேலாம2#ட�-�' =வ
 (இ�ேரா) Mல� அறிய�ப:கிற1. இ�ப�திய%
 நில 

பய
பா#: 6ைற வற0ட த/� நில�, உ/ைமயள� ப#டா நில�, எ�த வன நில6� 

ச�ப�த�படவ% ைல. 

 ஆH;� ப�திய%  உ'ள நில�தி
 ெப��ப�தி வ%வசாய பய%� நில� 80.1 %, 

ெமா�த �ர�க� ப�திக' இ�த �ர�க� ப�திய%லி��1 7.92 % ஆ��,  

ம0 7ழ-  

ஐ�1 ம0 மாதி/ இட�க' ேத�; ெசHய�ப#: ப��பாH; ெசHய�ப#டன. 

இய!ைகய%  ம0 காண�ப#ட1மிதமான கார pH வர�=ட
 (7.15 to 8.32). 

ைந#ரஜன8
 ெசறி;  135 to 158 kg/ha ம!"� பா�பர� வர�= 1.13 to 1.32 kg/ha 

ஆக உ'ள1. 

ந9� 7ழ- - 

 நF/
 தர�ைத மதி�ப%:வத!� நF� மாதி/க' �மா� 3 நில�த�ய%  ம!"� 3 

நில�தி
 ேம!பர�ப%  இ��1� ேசக/-க�ப#ட1 கிராம�கள8
 1ைள 

கிண"கள8லி��1 நில�த� நF� மாதி/க' எ:-க�ப#டன. ஏ/க' ம!"� �வா/ய%
 

ேம!பர�= நF� மாதி/க' எ:-க�ப#டன. 



11 

 

நில�த* ந9� - 

• 7.42 to 8.52 mg/l வைர ேவ"ப:கிற1. 

• ெமா�த கைரச க' மதி�=க' 485 - 552 mg/l வைர உ'ள1  

• க�ன�த
ைம மதி�=க' 118.3 – 198.2 mg/l வைர இ�-�� 

ேம4பர+: ந9� (,ர�க �ழி ந9�) - 

• PH மதி�= 7.62 to 8.56 mg/l 

• ெமா�த கைரச க' of 549 to 597 mg/l. 

 ெஹவ%ெம#ட  வர�ப%!�' இ��ப1 க0டறிய�ப#:'ள1. இய!ப%ய -

ேவதிய%ய  ம!"� உய%/ய  ப��பாH; இ�த நF� சிப%சிப% தர�தி
ப� 

நி�ணய%-க�ப#ட வர�=கI-�' உ'ள1 எ
பைத ெவள8�ப:�திய1. 

3.2 கா45 7ழ- - 

வான	ைல ஆ;< (காலநிைல) - 

 ஆH; ப�தி ெவ�பம0டல காலநிைலய%
 ஒ� ப�தியா��. நா' 

ெவ�பநிைல ஜனவ/ 6த  ப��ப�யாக அதிக/-��. மிக- 

�ைறவான1ெவ�பநிைல ஜனவ/ய%  எ#ட�ப:கிற1. ஏ�ர  ம!"� ேம மாத�க' 

ஆ0�
 ெவ�பமான மாத�க'. 

 உ�ேதசி-க�ப#ட  �ர�க� தி#ட�தி!கான அ�கி�'ள ஐஎ�� நிைலய� 

ேகாய�=�P�. 

கா4றி  தர க0காண�+: -  

 தி#ட தள�ைத� ெபா"�தவைரய%  6
ேனா� கீCேநா-கிய திைசய%
 

அ��பைடய%  �!"�=ற கா!" தர நிைலய�க' ேத��ெத:-க�ப#டன. 

ஆ"மைழ-கால�தி!� 6�ைதய கா!றள;�பட� 6ைற ம!"� 

ேத��ெத:-க�ப#ட தள�கள8
 அQக  ஆகியவ!ைற- க��தி  ெகா0: 

�!"�=ற கா!" தர க0காண%�= (AAQM) நிைலய�க' ேத��ெத:-க�ப#டன. 

• PM10 இ
 மதி�= 40.1 µg/m3 to 46.5 µg/m3, இைடய%  ேவ"ப:கிற1  

• PM2.5இ
 மதி�= 18.3 µg/m
3
 to 27.6 µg/m

3-� இைடய%  ேவ"ப:கிற1  

• SO2ம!"� NO2 இ
 சராச/ ெசறி; 5.0 µg/m3 to 9.7 µg/m3ம!"� 18.3 µg/m3 to 27.9 

µg/m
3 

PM10, PM2.5, SO2 ம!"� NO2 ஆகியவ!றி
 ெசறி;க' ந
� 

காண�ப:கி
றன ெதாழி 1ைற ம!"� கிராம�=ற / ��ய%��= 

ம0டல�கI-� ம�திய மா� க#:�பா#: வா/ய� (சிப%சிப%) ப/�1ைர-�� 

NAAQ தரநிைலக'. 

3.3 ஒலி 7ழ- - 

• ஒலி அளவ F#: சாதன�ைத� பய
ப:�தி 7 இட�கள8  அ��பைட ஒலி 

அள;க' க0காண%-க�ப#டன. காைல 6 மண% 6த  இர; 10 மண% வைர 
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பக  நிைலக' க0காண%-க�ப#டனஇர; 10 மண% 6த  காைல 6 மண% 

வைர. 

• ஆH;- கால�தி  பக  47.3 to 48.3 dB (A) Leq இர; 38.0 to 39.1 dB (A) Leq. வர�ப%  

இ��தன. 

 6�;கள8லி��1, நா' ம!"� இர; ஒலிய%
 அள;க' ெதாழி 1ைற / 

வண%க / ��ய%��= ப�திய%
 �!"�=ற ஒலி தரநிைலகI-�' இ��பைத- 

காணலா�. 

3.4 உய��ய- 7ழ- - 

 அ��பைட �!"?@ழ  நிைல, 6-கியமான மல� R"க' ம!"� 

வ%ல�கின�கள8
 க#டைம�ைப� =/�1 ெகா'ள �!"?@ழ  ஆH; 

ேம!ெகா'ள�ப#:'ள1. 

 தி#ட�ப�தி-� அ�கி  எ�த ம��1 ஆைலகI� இ ைல, வனவ%ல�� 

பா1கா�= ச#ட� 1972 இ
 ப� அ ல1 அ?�"�த�ப#ட உய%/ன�கள8
 ஐ.S.சி.எ
 

சிவ�= ப#�யலி  அ?�"�த�ப#ட ப%/வ%
 கீC எ1;� �றி�ப%டவ% ைல. 

3.5 ச/க ெபா�ளாதார� - 

 அ�ப�திய%
 சMக-ெபா�ளாதார @ழ  �றி�த தரமான தகவ கைள 

ேசக/-க மாதி/ கண-ெக:�= ேம!ெகா'ள�ப#ட1. சாைலக', ��நF� வசதிக', 

நகரமய�, க வ% நி"வன�, ேகாய% க', ம��1வ வசதிக' ம!"� மி
சார 

வசதிக' ேபா
ற அைன�1 அ��பைட வசதிகைளL� இ�த ஆH; ப�தி 

ெகா0:'ள1. 

 �!றிL'ள கிராம�கள8  வ%வசாயேம 6-கிய ெதாழிலாக இ��தா��, இ1 

50-60% �:�ப�கI-� ம#:ேம ேவைல வாH�=கைள வழ�கிL'ள1. ம2த6'ள 

ம-க' ெதாைக 6-கியமாக ெதாழிலாள�க' ம!"� ம!ற வைக ேவைல 

வாH�=கைள சா��1'ளன�. 

4 எதி�பா��கி ற ,4567ழ- பாதி+:க� ம45� தண�+: நடவ*�ைகக� - 

4.1 நில ,4567ழ-: 

 திற�த ெவள8 �ர�க 6ைறய%  ெப/ய தா-க� ஆக க�த�ப:வ1 நில 

�!"?@ழ , இ�ப�திய%  நில பய
பா#: 6ைற வற0ட த/� நில�, இ�த 

தி#ட�தி  எ�த வன நில6� ஈ:படவ% ைல. �ர�க நடவ�-ைககI-� 41.71.0 

ெஹ-ேட� நில�தி  பய
ப:�த�ப:�. �ர�க�தி
 6�வ% , 

ெவ#�ெய:-க�ப#ட �ழி, த!காலிக நF��ேத-கமாக ெசய ப:�  ம!"� மைழநFைர 

ேசமி-க அNமதி-க�ப:�. 

 மர� (ெச� வள��= ப�தி-�) வள�?சி-� ேபா1மான இட�  ஒ1-க�ப#ட1. 

 த!ேபா1 தி#ட�ப�திய%  தாவர�க' எ1;� இ ைல, �ர�க நடவ�-ைக 

6��த1� தி#ட இட�தி  மர�கள8
 வள�?சிய%
 வ Fத� அதிக/-��. 
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4.2 ந9� 7ழ-  

  �ர�க நடவ�-ைக-கான உ�ேதசி-க�ப#ட  ஆழ� நில�த� நF� ம#ட�தி!� 

ேமேல உ'ள1, ஆH; ப�தி-�' ேம!பர�= நF� (நFேராைடக', கா வாH, ஓைட  

ேபா
றைவ) ெத
படவ% ைல. 

 தண���� நடவ*�ைகக� - 

• �ர�க� ப�தி-� ேம!பர�= மைழநF� ஓ#ட�ைத �வா/-�' வராம  த:-க 

ம0 தி#: அைம-க�ப:�  

• வ�கா  க#:மான� அைம-க�ப:� 

4.3 கா45 7ழ-– 

 �ர�க நடவ�-ைகக' ம!"� ேபா-�வர�தா  உ�வா-க�ப:� கா!றி  

பர;� 1க'க' 6-கிய கா!" மா�ப:�1கி
றன. ச ப� ைட ஆ-ைச: (SO2), 

ைந#ரஜ
 ஆ-ைச:க' (NO2) ஆகியவ!றி
 உமிC;க' சாைலய%  ெச �� 

வாகன�களா  ஏ!ப:�. 

 �ர�க ப�தி-� ெவள8ேய �ர�க�தி
 தா-க� மன8த ம!"� வ%ல��கள8
 

ஆேரா-கிய�தி��, அ�ப�திய%
 தாவர�கள8�� எ�தவ%தமான பாதகமான 

வ%ைளைவL� ஏ!ப:�தா1 எ
பைத இ1 கா#:கிற1. 

தண���� நடவ*�ைகக� - 

• க#:�ப:�த�ப#ட ெவ��= V#ப�க' (Controlled Blasting) ெசய ப:�த�ப:� 

• கன8ம�ைத ஏ!"த  ம!"� ைகயாIத  ஆகிய நடவ�-ைககள8  இ��1 

Pசி ெவள8ேய!ற�ைத- க#:�ப:�த ேவைல ெசHL� ஆர 6க�ப%  நF� 

ெதள8�த  பாைதய%  நF� ெதள8�த  

• கனரக இய�திர�ைத இய-��ேபா1 Pசி உ!ப�திைய- �ைற-க �ர�க�தி
 

உ#=ற சாைலகள8  நF� ெதள8�பா
க' அைம�த  

• Pசி ெவள8ேய!ற�ைத- �ைற�பத!காக அWவ�ேபா1 நF� கழி;க' ம!"� 

சாைலகள8  நF� ெதள8�த  

• 1ைளய%:� 6
= ெதாழிலாள�கI-� 6க-கவச�க' வழ��த  ம!"� 

பா1கா�பாக �வா/ ெசHய நி"வன�க' Mல� பய%!சி அள8�த  

• தா1� ேபா-�வர�தி
 ேபா1 ��ப�கைள அதிக �ைம ெசHவைத� தவ%��ப1 

ம!"� ஏ!ற�ப#ட ��ப�கைள டா�பாலி
கIட
 M:வ1 

• Pசி� 1க'கைள- ைக1 ெசHய மர� வள�?சி ேம!ெகா'ள�ப:�.  

• மா�பா#ைட- க#:�ப:�த நடவ�-ைக எ:-க கா!றி
 தர�ைத 

அWவ�ேபா1 க0காண%�த  

4.4 ஒலி 7ழ-  

 கன8ம�ைத எ:-க ெவ� ைவ�பதனா , எ�திர�கள8
 ெசய பா: ம!"� 

�ர�க�கள8  அWவ�ேபா1 ��ப�கைள இய-�வதா  ச�த மா� ஏ!ப:கிற1.  
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தண���� நடவ*�ைகக� - 

• க#:�ப:�த�ப#ட ெவ�-�� V#ப�க' ெசய ப:�த�ப:�, �ர�க� 

தள�திலி��1 ெவ��பதா  ஏ!ப:� ஒலி �றி�ப%ட�த-கதாக இ�-கா1, 

அ1 6. நாள8�� சில வ%னா�க' வைர இ�-��.  

• அதிக ஒலி ெகா0ட ேவைல ெசHL� ப�திகள8  காதைட�பா
க', அ ல1 

ேவ" ெபா��தமான தன8�ப#ட பா1கா�= உபகரண�க' 

ெதாழிலாள�கI-� வழ�க�ப:�.  

• ச/யான நடவ�-ைக எ:�பத!� வழ-கமான ஒலி நிைல க0காண%�= 

அWவ�ேபா1 ெசHய�ப:�. 

• �ர�க� தள�, அ�வலக- க#டட�க' ம!"� உ' சாைலைய? �!றிL'ள 

ப�ைம ேம�பா: Mல�தி!�� ெப"ந�-�� இைடய%  ஒ� தைடைய 

உ�வா-�� வைகய%  நைட6ைறய%  இ�-��, இதனா  ஒலி அள; 

ெவள8�பா: நிைல �ைற-க�ப:கிற1. 

4.5 உய��ய- 7ழ-  

 கா:க', வனவ%ல�� சரணாலய�க' இ லாததா  ப �ய%� பாதி�= 

எதி�பா�-க�ப:வதி ைல. 10கிம2 �!றளவ%  �!"?@ழ  உண�திற
 

ம0டல�ேபா
ற �!"?@ழ  மா�பா#�
 தா-க� வாL மா� ேபா
றவ!ைற 

ெவள8ேய!"வதா  ஏ!ப:� NO2.Pசி ெவள8ேய!ற�ைத- க#:�ப:�த ேபா1மான 

Pசி க#:�பா#: நடவ�-ைகக' எ:-க�ப:�. AAQ தரநிைலகI-�' PM10, PM2.5, SO2 

ம!"� NO2 -கான கா!றி
 தர� தர�கைள� தவ%ரPசி உமிCைவ- க#:�ப:�த 

�ர�க� ப�தி ம!"� சாைலகள8  த�மனான மர� வள�?சி ேம!ெகா'ள�ப:�. 

4.6 ச/க ெபா�ளாதார 7ழ-.  

 �ர�க நடவ�-ைகக' காரணமாக 205 ெதாழிலாள�க' ேநர�யாக 

பய
ெப"வா�க'. �மா� 270 எ0ண%-ைகய%லான ம-கI-� மைற6கமாக ேவைல 

வாH�=க' கிைட-��. 

 சி.எ�.ஆ� / சி.இ.ஆ� நடவ�-ைககள8
 கீC ம��1வ, க வ% ம!"� 

உ'க#டைம�= ேம�பா: ேபா
ற R:த  வசதிகI� நைடெப"�. 

 சMக - ெபா�ளாதார ம!"� சMகவ%ய  தா-க�ைத க��தி  ெகா0:, 

ம-கள8
 ெபா�ளாதார நிைல ம!"� வாC-ைக� தர� ெபா1வாக அதிக/-�� 

எ
ப1 கவன8-க�ப#ட1.  

5 மா45 ப�+பா;< (ெதாழி-?3ப� ம45� தள�) 

தள மா45க� - 

 சாதாரன க!க' இய!ைகய%  சில �றி�ப%#ட இட�கள8  ம#:� இ�-�� 

உ�ேதசி-க�ப#ட  தி#ட�தி
 இ��ப%ட� இ�ப�திய%
 =வ%ய%ய  ம!"� கன8ம 

ப�;கI-� ம#:�ப:�த�ப#���பதா  மா!" தள� எ1;� 

ஒ1-க�படவ% ைல. 
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,ர�க ெதாழி-?3ப மா45க� - 

 6. இய�திரமயமா-க�ப#ட �ர�க ேவைலக' ேம!ெகா'ள�ப:�, இ1 

மிக;� ெபா�ளாதார Xதியாக சா�தியமான1, ேம�� தா1-க' ம!"� 

�!"?@ழைல� பா1கா�பைத� பா1கா-கிற1. ம!ற ெதாழி கைள� ேபால
றி, 

தி#ட�ைத ம!ற தள�கI-� மா!ற 6�யா1. 

 ேம!பர�= கன8ம ைவ�=-க' ம!"� அதிக கன8ம பா1கா�ைப உ"தி 

ெசHவதா  இ�த தி#ட� திற�த ெவள8 �ர�க 6ைறைய� ப%
ப!"�. நில�த� 

6ைறLட
 ஒ�ப%:�ேபா1 திற�த ெவள8 6ைறய%
 �ர�கமான1 அதிக உ!ப�தி 

ம!"� சி-கனமாக இ�-��. 

6 ,4567ழ- க0காண�+: தி3ட� - 

 வழ-கமாக ஒ� தா-க மதி�பB#: ஆH; �"கிய கால�தி  

ேம!ெகா'ள�ப:கிற1 ம!"� இய!ைக அ ல1 மன8த நடவ�-ைககளா  

P0ட�ப#ட அைன�1 மா"பா:கைளL� தர; ெகா0: வர 6�யா1. எனேவ 

�!"?@ழலி  ஏ!ப:� மா!ற�கைள கண-கி  எ:�1-ெகா'ள �!"?@ழ  

வழ-கமான க0காண%�= தி#ட� அவசிய�. க0காண%�ப%
 �றி-ேகா' - 

• க#:�பா#: நடவ�-ைககள8
 ெசய திறைன ச/பா�-க அ ல1  மதி�பB: 

ெசHய; 

• எதி�கால தா-க மதி�பB#: ஆH;கI-கான தர; தள�ைத நி";த . 

7 @Aத- ப*+:க� - இட� மதி+பCA ம45� த9�� - 

 இ�த �ர�க வழ-கி  ஆப�1 ம!"� அபாய�1ட
 ெதாட�=ைடய R"க' 

1ைளய%:த  ம!"� ெவ��த , கழி; ��ைப, கனரக இய�திர�க' ம!"� 

ெவ�-�� ேசமி�= ஆகியைவ அட���. ேமேல �றி�ப%ட�ப#ட R"கள8லி��1 

ஏேதN� ச�பவ�க' ஏ!ப:வைத- �ைற�பத!�� தவ%��பத!�� நடவ�-ைகக' 

�ர�க� ெதாட�கிய;ட
 தி#டமிட�ப#: ெசய ப:�த�ப:�; ேமேல 

வ%வாதி-க�ப#ட ஆப�1 காரண%கைள� தவ%��பத!கான நடவ�-ைகக' இதி  

அட���. எ�தவ%தமான வ%ப�1 / ேபரழிைவ� தவ%�-க ச/யான இட� ேமலா0ைம 

தி#ட� 6
ெமாழிய�ப:�. 

8 தி3ட ந ைமக� - 

• உ'க#டைம�ப%  6
ேன!ற� 

• சMக உ'க#டைம�ப%  6
ேன!ற� 

• ேவைல வாH�= 

• சMக வ%ழி�=ண�; தி#ட�, �காதார 6கா�க', ம��1வ உதவ%, �:�ப நல 

6கா�க' ேபா
ற சMக ெபா"�=ண�; நடவ�-ைககைள �ர�க 

உ/ைமயாள�க' ேம!ெகா'வா�க'.  
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• �ர�க�தி
 ேமாசமான வ%ைள;கைள� தண%-க;�, அத
 �!றிL'ள 

ப�திகள8
 �!"�=ற�ைதL� �!"?@ழைலL� ேம�ப:�த;� �ர�க� 

ப�திய%  ஒ� கா: வள��1 உ�வா-க�ப:�. 

9 ,4567ழ- ெசல< பய  ப�+பா;<.  

 �!"?@ழ  ெசலவ ந
ைம ப��பாH; ப/�1ைர-க�படவ% ைல. 

 ,4567ழ- ேமலா0ைம தி3ட� - 

 �!"?@ழ  ேமலா0ைம தி#ட� (EMP) எ
ப1 அ��பைட நிைல 

�!"?@ழ  நிைல, �ர�க 6ைற ம!"� �!"?@ழ  பாதி�= மதி�பB#�
 

அ��பைடய%  உ�வா-க�ப#ட ஒ� தள �றி�ப%#ட தி#டமா��. தா-க�தி
 

ஒWெவா� ப�திகள8��, �றி�ப%ட�த-க பாதகமான தா-க�கைள �ைற-க 

நடவ�-ைகக' எ:-க�பட ேவ0:�, இைவ இய!ைகய%  ந
ைம பய-�� 

இட�கள8 , இ�தைகய தா-க�க' ேம�ப:�த�பட ேவ0:� / அதிக/-க�பட 

ேவ0:�, இதனா  ஒ#:ெமா�த பாதகமான தா-க�க' 6��தவைர �ைற�த 

ம#ட�தி!� �ைற-க�ப:கி
றன. 

 ஆதரவாள�க' ஒ� ஒ.�கைம-க ேவ0:� �!"?@ழ  க#:�பா#: 

நடவ�-ைககைள நி�வகி�த  ம!"� ெசய ப:�1வத!� ெபா"�பான 

�!"?@ழ  க0காண%�= அைம�=. அ��பைடய% , அ�கீக/-க�ப#ட ெவள8 

நி"வன�கைள நியமி�பத
 Mல� �!"�=ற கா!றி
 தர�, நF/
 தர�, ம0ண%
 

தர� ம!"� ஒலி நிைல ேபா
ற �!"?@ழ  மா� அளைவ- க0காண%�பைத இ�த 

1ைற க0காண%-��. 

. �ர�க? ச#ட�தி
 வழிகா#:த கள8
ப� ெதாழிலாள�கள8
 உட நல� ம!"� 

பா1கா�= �றி�1 ேதைவயான அைன�1 6
ென?ச/-ைக நடவ�-ைககைளL� 

ஆதரவாள� எ:�பா�, ��தைக� ப�தி-�' �காதார வசதிக' வழ�க�ப:�. 

 ஆதரவாள�க' இ�ப�திய%  உ'ள ம-கள8
 ஒ#:ெமா�த வள�?சி-கான 

சMக ெபா"�=ண�; நடவ�-ைககைள ேம!ெகா'வா�க'. இ�த நடவ�-ைககள8  

ம��1வ 6கா�க', நF� வழ�க , ப'ள8 உ'க#டைம�= ேம�பா: ேபா
றைவ 

அட���. தி#ட�பண%ைய? �!றிL'ள சMக நலN-காக ப ேவ" 1ைறகள8  

சMக ெபா"�=ண�; நடவ�-ைககைள உ/ைமயாள� ேம!ெகா0: வ�கி
றன�.  

10 �*<ைர - 

 �ர�க நடவ�-ைகக' �!றிL'ள @ழலி  எ�தவ%தமான பாதகமான 

வ%ைளைவL� ஏ!ப:�தா1 எ
" ப ேவ" �!"?@ழ  R"கள8
 ம2தான 

ேந�மைறயான ம!"� எதி�மைறயான வ%ைள;கள8
 அ��பைடய% , 

தா-க�கள8
 ஒ#:ெமா�த மதி�பB#�லி��1 இ�த  6�;-� வரலா�. 

 �ர�க நடவ�-ைகக' காரணமாக ஏ!ப:� பாதி�=கைள� தண%-க, 

ந
�தி#டமிட�ப#ட �!"?@ழ  ேமலா0ைம தி#ட� (EMP) ம!"� வ%/வான 
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ப%�ைதய தி#ட க0காண%�= அைம�= ஆகியைவ ெதாட�?சியான க0காண%�= 

ம!"� உடன�� தி��த�தி!காக வழ�க�ப:கி
றன. �ர�க நடவ�-ைகக' 

காரணமாக, தி#ட தள�தி�� அைத? �!றிL'ள சMக ெபா�ளாதார 

நிைலைமகI� கண%சமாக ேம�ப:�த�ப:�. எனேவ, �!"?@ழ  அNமதி 

வ%ைரவ%  வழ�க�ப:� என எதி�பா�-க�ப:கிற1. 

 


