
தி�ட� ��	க� 
�வா�கள�� கிள�ட�	கான வைர� �����ழ� தா	க 

மதி�ப �! அறி	ைக  
ைமன� மினர� -  சாதாரண  க� & சரைள   

 [EIA அறிவ��ப��ப�, 2006 (14.09.2006) ம'() தி*+த,க-] 
வைக: B1 (கிள1ட�) 

தி�ட உ�ைமயாள&க' 

வ.எ* ெபய& �வா�ய,� பர�பள� 

1 தி* அ.அ)மாைசய�ப� 2.35.5 ெஹ6ட� 

2 தி*மதி .7 .ெச�வமண� 3.47.5 ெஹ6ட� 

3 தி*வாள� ெவ'றிேவலவ� �: 
ெம;ட�1 

2.39.0 ெஹ6ட� 

4 தி*மதி.ம.சேராஜின= 3.48.0 ெஹ6ட� 

 

தி�ட வ,வர-க' 

ைமேல��பாைளய� சாதாரண க� ம��� சரைள �வா�க' 

கிள1ட� ப>தி : 18.29 ெஹ6ட� 

                 கிராம)  : ைமேல?�பாைளய) 

                 தா@கா  : மA6கைர 

                                             மாவ;ட)  : ேகாைவ 
SEAC/SEIAA வழ-கிய �றி�2 வ,தி3ைறக' 

 

i) Lr.No.SEIAA-TN/F.No.8940/SEAC/TOR-1128/2021 dated 23.03.2022 for P 1 

ii) Lr.No.SEIAA-TN/F.No.8941/SEAC/TOR-1119/2022 dated 23.03.2022 for P 2 

iii) Lr.No.SEIAA-TN/F.No.9308/SEAC/ToR-1235/2022 dated 30.08.2022 for P 3 

iv) Lr.No.SEIAA-TN/F.No.9426/SEAC/ToR-1285/2022 dated 08.10.2022 for P 4 
 

ெசய�தி�ட ெதா��பாள&  

ஆதி 5மி �ர-க� (ம) �����ழ� ெதாழி�8�ப நி�வன�,  
(ேதசிய 7'(B7ழ� Aைறய�னா� அ,கீக?6க�ப;ட ஆேலாசக நி(வன)) 

எH 3/216, ேக.எ1.வ�.நக�, நரேசாதி�ப;�, ேசல) - 636 004. 

                         அைலேபசி எH : 98427 29655 

                                             மி�னIச� Jகவர : suriyakumarsemban@gmail.com                            
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 ெசய�3ைற தி�ட� ��	க�  

1 3�>ைர 
 

வ�Hண�பதார�க-, தி*. அ.அ)மாைசய�ப� ச/ஓ. அரேச கSHட�, தி*மதி. 7. 
ெச�வமண� w/o 7�ப�ரமண�ய�, தி*வாள� ெவ'றிேவலவ� �: ெம;ட�1 
ம'() தி*மதி. ம.சேராஜின= ேகாைவ மாவ;ட) மA6கைர தா@6கா 
மய�ேல?�பாைளய) கிராம+தி� சாதாரண  க�  ம'() ஜ�லி >வா?க- 
அைம6க ஐWதாHXகY6> அZமதி ேகா? உதவ� இய6>ந�, ]வ�ய�ய� ம'() 
7ர,க+ Aைற, ேகாய)]+^� அவ�கள=ட)  வ�Hண�ப�+A-ளா�க-. 
 
ேகாய)]+^�, ]வ�ய�ய� ம'() 7ர,க+ Aைற உதவ� இய6>ந� தி*. 

அ.அ)மாைசய�ப�, தி*மதி. 7. ெச�வமண�, தி*வாள� ெவ'றிேவலவ� �: 

ெம;ட�1 ம'() தி*மதி. ம.சேராஜின= ஆகிய நா�> வ�Hண�பதார�கைள 

தமி_நாX, ேகாைவ மாவ;ட), மA6கைர தா@கா, ைமேல?பாைளய) கிராம+தி�  

ஐWA ஆHXகY6> >வா? >+தைக6> வழ,>வத'காக அ,கீக?6க�ப;ட 

7ர,க+ தி;ட+ைத� ெபறS), மாநில 7'(BPழ� தா6க மதி�ப;̀X 

ஆைணய+திட) (SEIAA) 7'(BPழ� அZமதிைய� ெபறS) உ+தரவ�;X-ளா�.  

    

நா�> வ�Hண�பதார�கள=� சாதாரண  க� ம'() சரைள >வா?6கான 7ர,க+ 

தி;ட), தமி_நாX சி( கன=ம,க- ச@ைக வ�திக-, 1959 இ� வ�தி 41 & 42 இ� 

கீ_, உதவ� இய6>ன� ]வ�ய�ய� ம'() 7ர,க+ Aைற, ேகாைவ அவ�களா� 

அ,கீக?6க�ப;X-ளA .       
 

ேகாய)]+^� ]வ�ய�ய� ம'() 7ர,க+ Aைற உதவ� இய6>ந�,  Tvl.ெவ'றி 

ேவலவ� �: ெம;ட�1  வழ,கிய கிள1;ட�  க�த+தி�ப� ேமேல 

fற�ப;ட  நா�> வ�Hண�பதார�கள=� >+தைக� ப>தி 500மg 7'றளS6>6 

>hம+தி� வ*கி�றA. ெமா+த கிள1ட� பர�பளS 18.29 ெஹ6ேட�. கிள1ட� 

க�த+தி�ப� அைன+A தன=நப�கள=� >+தைக ப>திய�� அளSக- கீேழ 

ெகாX6க�ப;X-ளன.    

J�ெமாழிய�ப;ட >வா?க- 
 

1. தி*வாள� ெவ'றிேவலவ� �: ெம;ட�1 - 2.39.0 ெஹ6ேட� 

2. தி*.அ.அ)மாைசய�ப� - 2.35.5 ெஹ6ேட� 

3. தி*.எ1 .சHJக7Wதர) – 2.95.50 ெஹ6ேட� 

4. தி*மதி .7.ெச�வமண� - 3.47.5 ெஹ6ேட� 

5. தி*மதி ம.சேராஜின= - 3.48.0 ெஹ6ேட� 
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த'ேபாA-ள >வா?க- 
 

1. தி*மதி மgனா;சி - 1.58.0 ெஹ6ேட� 

2. தி*.ேக.ரா)ராl - 1.00.0 ெஹ6ேட� 

3. ஆ�.கதிேரm>மா� – 1.05.5 ெஹ6ேட� 
                            

தி;ட,க- B1(கிள1ட�) ப�?வ�� கீ_ வ*வதா�, 7'(BPழ� அZமதிைய� ெப(வத'காக EIA ஆnSகைள 

ேம'ெகா-வத'காக PARIVESH இைணயதள) oல) நா�> வ�Hண�பதார�கY) TOR வ�Hண�ப+ைத 

தன=+தன=யாகB ெசnதன�. வ�வர,க- கீேழ அ;டவைண 1.1 இ� ெகாX6க�ப;X-ளன. 

அ�டவைண எ*.1.1 �றி�2 வ,தி3ைறக' ப�றிய வ,வர-க' 

வ�ைச 

எ* 

தி�ட உ�ைமயாள& 

ெபய& 

SEAC ம��� SEIAA 

சJதி�2 எ* 

ToR வ,*ண�ப எ* TOR கKத� எ* 

1. தி*.அ.அ)மாைசய�ப� SIA/TN/MIN/70882/2021 

Dated 07.01.2022 
251வA SEAC f;ட), ேததி 04.03.2022 

ம'() 495வA SEIAA f;ட), ேததி 
23.03.2022 

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.8940/SEAC/TOR-

1128/2021 dated 23.03.2022 

2 தி*மதி .7.ெச�வமண� SIA/TN/MIN/69516/2021 

Dated 03.12.2021 
251வA SEAC f;ட), ேததி 04.03.2022 

ம'() 495வA SEIAA f;ட), ேததி 
23.03.2022 

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.8941/TOR-1119/2022 

dated 23.03.2022 

3 தி*வாள� 

ெவ'றிேவலவ� �: 

ெம;ட�1 

SIA/TN/MN/77781/2022 

dated.04.06.2022 
302வA SEAC f;ட), ேததி 17.08.2022 

ம'() 547வA SEIAA f;ட), ேததி 
30.08.2022 

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.9308/SEAC/ToR-

1235/2022 dated 30.08.2022 

4 தி*மதி ம.சேராஜின= SIA/TN/MN/81043/2022 

dated 21.07.2022 
312வA SEAC f;ட), ேததி 16.09.2022 

ம'() 557வA SEIAA f;ட), ேததி 
08.10.2022. 

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.9426/SEAC/ToR-

1285/2022 dated 08.10.2022 
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TOR க�த,கள=�, EC ெப(வத'> நா�> தி;ட ஆதரவாள�கள=� உ+ேதச சாதாரண 

க� >வா?6> ெபாA வ�சாரைண நட+த�பட ேவHX) எ�( 

>றி�ப�ட�ப;X-ளA. MoEF&CC OM ப�: F.No.L-11011/175/2018-IA-II(M), ேததிய�;ட 12.12.2018, 

ெமா+த6 >hவ�'>) ஒ* ெபாA6 கலWதாnS நைடெப(), அத� ப�ற> இ(தி 

7'(BPழ� தா6க மதி�ப;̀X அறி6ைக அ�லA 7'(BPழ� ேமலாHைம+ 

தி;ட) ெதா>�ப�'கான அறி6ைக தயா?6க�பX). MOEF & CC வழ,கிய OM 

அ��பைடய��, ெபாA வ�சாரைண நட+Aவத'காக 18.29 ெஹ6ேட� பர�பளவ�� 

உ-ள நா�> >வா?கY6> ஒ*,கிைணWத வைரS EIA/EMP அறி6ைக 

தயா?6க�ப;X-ளA. 
 

ெபாA வ�சாரைணய�� எh�ப�ப;ட ]-ள=க- ம'() தி;ட J�ெமாழிபவ?� 

உ(தி�பாXக- ஆகியைவ 7'(BPழ� அZமதிைய� ெப(வத'காக SEAC/SEIAA, TN 

6> சம��ப�6க�பX) இ(தி EIA அறி6ைகய�� வ�வ?6க�பX). 
 

1.1 தி�ட� ம��� தி�ட 3�ெமாழிபவ�� வ,வர-க' 

அ�டவைண எ* 1.2 தி�ட� ம��� தி�ட ஆதரவாள& ப�றிய வ,வர-க' 

A. ெபா[ வ,சாரைண நட\த 3�ெமாழிய�ப�ட தி�ட-க' 

1. தி�.அ.அ�மாைசய�ப� 

தகவ� வ,வர-க' 

தி;ட உ?ைமயாள?� 
Jகவ? 

தி� அ.அ�மாைசய�ப� 
த/ெப. அரெசn ெகௗHட�, 
எH. . 4/90A, S.K.M.S இ�ல)  
>*)பபாைளய) 
மA6கைர தா@6கா, 
ேகாைவ மாவ;ட) – 639 301, 
ைகேபசி எH: 98945996353. 

ெமா+த 7ர,க >+தைக 
பர�பளS 

2.35.5 ெஹ6ட� (ப;டா நில)) 

தள இட) 
S.F.No: 72/1, 2, 3 , ைமேல?பாைளய) கிராம), 

மA6கைர தா@6கா, ேகாய)]+^� மாவ;ட) 
ம'() தமி_நாX 

]வ�ய�ய� ஒ*,கிைண�] 
(geographical co-ordinates) 

அ;சேரைக : 10°51'50.37519" வ  Jத� 10°51'58.03831"வ 
வைர 
த��6கேரைக : 77°02'05.87456" கி Jத� 77°02'10.29629" கி 
வைர 

இைடவ�ள6க வைரதா-  58F/1 
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(Toposheet No.) 

உயர) (Elevation) 400 மg;ட� கட� ம;ட+திலி*WA ேம� உ-ளA. 

A�லியமான ப>தி      Rc No. 453/Mines/2021, dated 16.12.2021 

ெதாட�] க�த) ஐWA வ*ட) 

7ர,க+ தி;ட ஒ�]த� 
வ�வர,க- 

7ர,க+ தி;ட) AD, ]வ�ய�ய� ம'() 7ர,க+ 

Aைறயா� அ,கீக?6க�ப;டA. Rc எH. 
453/Mines/2021, ேததி 31.12.2021 

AD கிள1ட� க�த) Rc No. 453/Mines/2021/, Dated 16.12.2021 

2. தி�மதி .�.ெச�வமண, 

தகவ� வ,வர-க' 

தி;ட உ?ைமயாள?� 
Jகவ? 

தி�மதி .� .ெச�வமண,, 
W/O – 7�ப�ரமண�ய� 
ந)ப�, 1/525- வட6> ேதா;ட) 
ம@மிBச)ப;�, மA6கைர தா@கா  
ேகாைவ மாவ;ட) 
ெதாைலேபசி-9965526700, 9994145359   

ெமா+த 7ர,க >+தைக 
பர�பளS 

3.47.5 ெஹ6ட� (ப;டா நில)) 

தள இட) 
S.F. No.67/2 & 69, ைமேல?பாைளய) கிராம), 

மA6கைர தா@6கா, ேகாய)]+^� மாவ;ட) 
ம'() தமி_நாX 

]வ�ய�ய� ஒ*,கிைண�] 
(geographical co-ordinates) 

அ;சேரைக : 10°51'56.04239 வ  Jத� 10°52'05.1021 வ 
வைர 
த��6கேரைக : 77°01'56.64545"  கி Jத� 77°02'03.3589 

கி வைர 

இைடவ�ள6க வைரதா-  
(Toposheet No.) 

58F/1 

உயர) (Elevation) 400 மg;ட� கட� ம;ட+திலி*WA ேம� உ-ளA. 

A�லியமான ப>தி      
ெதாட�] க�த) 

Rc No. 807/Mines/2021/, Dated 18.10.2021 

>+தைக கால) ஐWA வ*ட). 

7ர,க+ தி;ட ஒ�]த� 
வ�வர,க- 

7ர,க+ தி;ட) AD, ]வ�ய�ய� ம'() 7ர,க+ 
Aைறயா� அ,கீக?6க�ப;டA. Rc எH. 
807/Mines/2021/, ேததி 25.11.2021 
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AD கிள1ட� க�த) Rc No. 807/Mines/2021/, Dated 25.11.2021 

3. தி�வாள& ெவ�றிேவலவ� �] ெம�ட�� 

தகவ� வ,வர-க' 

தி;ட உ?ைமயாள?� 
Jகவ? 

அ;சேரைக : 10°52'0.69" வ  Jத� 10°52'7.60" வ வைர 
த��6கேரைக : 77° 2'4.77" கி Jத� 77° 2'10.15" கி வைர 

ெமா+த 7ர,க >+தைக 
பர�பளS 

2.39.0 ெஹ6ட� (ப;டா நில)) 

தள இட) 
S.F.No: 70/2, 70/3, ைமேல?பாைளய) கிராம), 

மA6கைர தா@6கா, ேகாய)]+^� மாவ;ட) 
ம'() தமி_நாX. 

]வ�ய�ய� ஒ*,கிைண�] 
(geographical co-ordinates) 

அ;சேரைக : 10°52'0.69" வ  Jத� 10°52'7.60" வ வைர 
த��6கேரைக : 77° 2'4.77" கி Jத� 77° 2'10.15" கி வைர 

இைடவ�ள6க வைரதா-  
(Toposheet No.) 

58F/1 

உயர) (Elevation) 400 மg;ட� கட� ம;ட+திலி*WA ேம� உ-ளA. 

A�லியமான ப>தி      
ெதாட�] க�த) 

Rc.No.1431/Mines/2021, Dated 13.05.2022 

>+தைக கால) ஐWA வ*ட) 

7ர,க+ தி;ட ஒ�]த� 
வ�வர,க- 

7ர,க+ தி;ட) AD, ]வ�ய�ய� ம'() 7ர,க+ 
Aைற, ேகாய)]+^� மாவ;ட Rc எH. 
1431/Mines/2021/, ேததி 31.05.2022 oல) 
அ,கீக?6க�ப;டA 

AD கிள1ட� க�த) Rc.No.1431/Mines/2021, Dated 31.05.2022. 

4. தி�மதி ம.சேராஜின� 

தகவ� வ,வர-க' 

தி;ட உ?ைமயாள?� 
Jகவ? 

தி�மதி.ம.சேராஜின� 
W/o. ேக. ம*தாBசல)  , 
எH. . 4/61-E, >*)பபாைளய) ேராX, 
மA6கைர கிராம), மA6கைர தா@6கா, 
ேகாைவ மாவ;ட) – 641105, 
ைகேபசி எH: 9360004356, 8098001512. 

ெமா+த 7ர,க >+தைக 
பர�பளS 

3.48.0 ெஹ6ட� (ப;டா நில)) 

தள இட) 
S.F.No.67/1 & 68, ைமேல?பாைளய) கிராம), மA6கைர 
தா@6கா, ேகாய)]+^� மாவ;ட) ம'() 
தமி_நாX. 
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]வ�ய�ய� ஒ*,கிைண�] 
(geographical co-ordinates) 

அ;சேரைக : 10°51'55.8205" வ Jத� 
10°52'04.6490" வ 
த��6கேரைக : 77°01'53.0343"கி Jத� 
77°01'58.8656"கி 

இைடவ�ள6க வைரதா-  
(Toposheet No.) 

58F/1 

உயர) (Elevation) 400 மg;ட� கட� ம;ட+திலி*WA ேம� உ-ளA 

A�லியமான ப>தி      
ெதாட�] க�த) 

R.C.No.927/Mines/2021, dated 24.06.2022 

>+தைக கால) ஐWA வ*ட) 

7ர,க+ தி;ட ஒ�]த� 
வ�வர,க- 

AD, ]வ�ய�ய� ம'() 7ர,க+ Aைற, 

ேகாய)]+^� மாவ;ட), R.C.No.927/Mines/2021, 

ேததிய�;ட 06.07.2022 oல) அ,கீக?6க�ப;ட 
7ர,க+ தி;ட). 

AD கிள1ட� க�த) R.C.No.927/Mines/2021, dated 06.07.2022 

B.  3�ெமாழிய�ப�ட �வா�க' - ெபா[ வ,சாரைண 3KJத ேகா�2க' 

1. தி�. S.ச*3க�Jதர� 

தி;ட உ?ைமயாள?� 
Jகவ? 

தி�. S.ச*3க�Jதர�  
த/ெப தி* ஐ.7�ைபய�, 
அரச)பாைளய) கிராம), கிண+A6கதS,  
ேகாய)]+A�- 642109  
ைகேபசி எH: +919443933864, +917708433698. 

ெமா+த 7ர,க >+தைக 
பர�பளS 

2.95.5 ெஹ6ட� (ப;டா நில)) 

தள இட) 
73/1, 73/2, 73/3 & 73/4, ைமேல?பாைளய) கிராம), 

மA6கைர தா@6கா, ேகாய)]+^� மாவ;ட) 

A�லியமான ப>தி      
ெதாட�] க�த) 

letter No. 182/Mines/2019 dated 15.07.2019 

>+தைக கால) ஐWA வ*ட) 

7ர,க+ தி;ட ஒ�]த� 
வ�வர,க- 

Rc.No.182/Mines/2019 Dated 24.07.2019 

ெபாA வ�சாரைண ேததி 31.08.2021 

EC J�ெமாழிS எH & 

நிைல 
SIA/TN/MIN/67675/2019 & Awaiting for EC 
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C. த�ேபா['ள �வா�க' 

                                                1. தி�மதி .ஏ.ம̀னா�சி 
ெமா+த 7ர,க >+தைக 
பர�பளS 

1.58.0 ெஹ6ட� 

தள இட) 
74/1, 74/2, 75 ைமேல?பாைளய) கிராம), மA6கைர 
தா@6கா, ேகாய)]+^� மாவ;ட). 

2. தி�.ேக.ரா�ராa 

ெமா+த 7ர,க >+தைக 
பர�பளS 

1.00.0 ெஹ6ட� 

தள இட) 
70/1(P), 70/1 ைமேல?பாைளய) கிராம), மA6கைர 
தா@6கா, ேகாய)]+^� மாவ;ட). 

3. ஆ&.கதிேரb�மா& 

ெமா+த 7ர,க >+தைக 
பர�பளS 

1.05.5 ெஹ6ட� 

தள இட) 165A/3A,  165A/3C 

  

1.2 தி�ட\தி� ேநா	க� 
 

தி* அ.அ)மாைசய�ப� S/o அரேச கSHட�, தி*மதி. 7. ெச�வமண� w/o 

7�ப�ரமண�ய�, தி*வாள�  ெவ'றி ேவலவ� �: ெம;ட�1 ம'() தி*மதி ம. 

சேராஜின= ஆகிேயா?� உ+ேதச சாதாரண க� ம'() சரைள >வா?ய�� 

7'(BPழ� அZமதி6கான J�ெமாழிS6> அWதWத >றி�] வ�திJைறகள=�ப� 

EIA/EMP அறி6ைக ேதைவ. 

 1.3 �����ழ� அைம�2க' & �ர-க வ,வர-க' 

Table 1.3 அdக�த�ைம (Accessibility) 

அ*கி@-ள 

கிராம) 

ைமேல?பாைளய) 

• அ.அ)மாைசய�பன=� >+தைக� ப>தி6> – 1.2கிமg – 

வடேம'>  

• 7ெச�வமண�ய�� >+தைக� ப>தி6> - 800மg – வடேம'> 

• ெவ'றிேவலவ� �: ெம;ட�ஸி� >+தைக� ப>தி6> – 

1.1km – வடேம'> 

• • ம.சேராஜின=ய�� >+தைக� ப>தி6> - 800மg – வடேம'> 

அ*கி@-ள 

>�ய�*�] 

கிராம\தி� ெபய& திைச �ர-க\திலி�J[  
eர� (கிம̀) 

ம	க' 
ெதாைக 
(ேதாராயமாக) 
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ைமேல?�பாைளய) வட-
ேம'> 

1.2 4990 

கரBேச? கிழ6> 3.0 4892 
அரச)பாைளய)    ெத'> 1.8 3818 
ெச;��பாைளய) வட6> 5.5 3370 

 

அ*கி@-ள 

நகர) 

ேகாைவ – 20 கி.மg- வடேம'> 

அ*கி@-ள 

ெநXIசாைல 

1. ேத.ெந – 83 - ெபா-ளாBசி  - ேகாைவ - 2.5 கிமg – ேம'> 
2. மா.ெந -163- ெச;��பாைளய) - பா�ப)ப;� – 4.0 கிமg – 

வட6> 
3. J6கிய மாவ;ட சாைல 988 - அரச)பாைளய) – 

ைமேல?�பாைளய) – 680மg – ெத�ேம'>  
அ*கி@-ள 

ெதாட�வH� 

நிைலய) 

கிண+A6கடS  ரய�� நிைலய) – 3.9 கிமg – ெத�ேம'> 

அ*கி@-ள 

வ�மான 

நிைலய) 

ேகாைவ ச�வேதச வ�மான நிைலய) – 20 கி.மg வட6> 

Table No 1.4 �����ழ� உண&திற� (Environmental Sensitiveness) 

மாநில எ�ைல தமி_நாX - ேகரளா மாநில,கY6> இைடேயயான எ�ைல- 17.6 
கிமg –  ெத�ேம'> 

கட'கைர 

மHடல) 

அரப�6 கட� 7ர,க+தி� இ*WA ேம'> திைசய�� 117 கி.மg 

ெதாைலவ�� உ-ளA. 

எனேவ இ�ப>தி கடேலார ஒh,> Jைற மHடல 

அறிவ��], 1991 ஐ ஈ�6கவ��ைல 

கட'கைர 

மHடல) 

1. ேபாலா)ப;� ப�ளா6 - I கா�]6காX – 10.8 கிமg - ேம'> 
10 கிமg 7'றளவ�� காXக- எAS) இ�ைல. எனேவ இ�ப>தி 
வன பாAகா�] ச;ட), 1980 ஐ ஈ�6கவ��ைல 

அ*கி@-ள 

வனவ�ல,> 

சரணாலய) 

10 கி.மg 7'றளவ�� எWத வனவ�ல,> சரணாலயJ) இ�ைல. 
எனேவ இ�ப>தி வனவ�ல,> பாAகா�] ச;ட), 1972 ஐ 
ஈ�6கவ��ைல. 

அ*கி@-ள 

ந��நிைல, ஆ(, 

>ள) 

ெகா+தவா�  ஆ( – 6.7 கிமg – ெத�கிழ6> 

ெகா+தவா� ஏ? – 6.4 கிமg - ெத�கிழ6> 
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பாAகா�] 

நி(வ�க- 

(Defense 

Installations) 

10 கிேலா மg;ட� ஆர+A6>- எWத ஒ* பாAகா�] 

நி(வ�கY) இ�ைல 

கXைமயான 
மா7ப;ட ப>தி 

10 கிமg 7'றளவ�� இ�ைல 

அ;டவைண எH 1.5 7ர,க வ�வர,க- - அ.அ)மாைசய�ப� 

7ர,க Jைற அைர இயWதிரமயமா6க�ப;ட 7ர,க Jைற 

]வ�ய�ய� ைகய�*�] 246511 கன மg;ட� 

உ'ப+தி ைகய�*�] 216315 கன மg;ட�  

7ர,க உ'ப+தி (95% 
மg;])  

சாதாரண க� – 200299 கன மg;ட� ஐWA ஆHXகY6> 
அ�லA 40059.8 கன மg;ட� /ஆHX 

ேம� மH சரைள - 12212 கன மg;ட� - 2 மg 
நிராக?�] (5%) 10542 கன மg;ட� 

தாA கழிS வ�கித) 1: 0.05 

J�ெமாழிய�ப;ட 
7ர,க ஆழ) 

32 மg தைர ம;ட+தி'> கி_ 

ந�� ம;ட) 40-42 மg;ட� தைர ம;ட+தி'> கி_ 

ெமா+த >ழி சாnS 45°  

>+தைக கால) நிைறேவ'ற�ப;ட நாள=லி*WA 5 ஆHXக- 

த'ேபாA-ள >ழி 
அளS 

Pit Bench L(m) W(m) D(m) 

I I 123m 105m 17m(R.L. 400m – 383m) 
 

தி;ட ெசலS �.  36.10 ல;ச) 

7'(BPழ� 
ேமலாHைம தி;ட 
ெசலS 

�.  4.00 ல;ச) 

கா��பேர; 
7'(BPழ� ெபா(�] 
ெசலS  

� 5 ல;ச) 

அ;டவைண எH 1.6 7ர,க வ�வர,க- - 7.ெச�வமண� 

�ர-க 3ைற அைர இயWதிரமயமா6க�ப;ட 7ர,க Jைற 

]வ�ய�ய� ைகய�*�] 478373 கன மg;ட� 

உ'ப+தி ைகய�*�]  441026 கன மg;ட� 

7ர,க உ'ப+தி (95% 
மg;])  

சாதாரண க� – 326342 கன மg;ட� ஐWA ஆHXகY6> 
அ�லA 65268.4 கன மg;ட� /ஆHX 
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ேம� மH  சரைள - 10656 கன மg;ட� - 2 மg 
நிராக?�] (5%)  17176 கன மg;ட� 

தாA கழிS வ�கித)  1: 0.05 

J�ெமாழிய�ப;ட 
7ர,க ஆழ);  

38 மg தைர ம;ட+தி'> 

ந�� ம;ட)  40-42 மg தைர ம;ட+தி'> 

ெமா+த >ழி சாnS 45°  

>+தைக கால) நிைறேவ'ற�ப;ட நாள=லி*WA 5 ஆHXக- 

த'ேபாA-ள >ழி 
அளS 

Pit Bench L(m) W(m) D(m) 

I I 225m 95m 22m(R.L. 402m – 380m) 
 

த'ேபாA-ள ட)� 
ப?மாண) 

 

 

 

S.No L(m) W(m) D(m) 

Dump I 48m 45m 4m(R.L. 402m – 406m) 

Dump II 68 38 4m(R.L. 402m – 406m) 

தி;ட ெசலS � 44.10 ல;ச) 

7'(BPழ� 
ேமலாHைம தி;ட 
ெசலS 

�  4.00 ல;ச) 

கா��பேர; 
7'(BPழ� ெபா(�] 
ெசலS  

� 5 ல;ச) 

அ;டவைண எH 1.7 7ர,க வ�வர,க- – தி*வாள�  ெவ'றிேவலவ� �: 

ெம;ட�1 

�ர-க 3ைற அைர இயWதிரமயமா6க�ப;ட 7ர,க Jைற 

]வ�ய�ய� ைகய�*�] 867890 கன மg;ட� 

உ'ப+தி ைகய�*�]  327148 கன மg;ட� 
7ர,க உ'ப+தி (95% 
மg;])  

சாதாரண க� – 310791 கன மg;ட� ஐWA ஆHXகY6> 
அ�லA 62158 கன மg;ட� /ஆHX 

ேம� மH  சரைள - 38618 கன மg;ட� 

நிராக?�] (5%) 16357 கன மg;ட� 

தாA கழிS வ�கித)  1: 0.05 

J�ெமாழிய�ப;ட 
7ர,க ஆழ);  

34மg தைர ம;ட+தி'> கி_ 

ந�� ம;ட)  40-42 34மg தைர ம;ட+தி'> கி_ 

ெமா+த >ழி சாnS 45°  

>+தைக கால) நிைறேவ'ற�ப;ட நாள=லி*WA 5 ஆHXக- 

த'ேபாA-ள >ழி  Nil as it is fresh area 
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அளS 

தி;ட ெசலS �. 81 ல;ச) 

7'(BPழ� 
ேமலாHைம தி;ட 
ெசலS 

�. 6.75 ல;ச) 

கா��பேர; 
7'(BPழ� 
ெபா(�] ெசலS  

�. 5 ல;ச) 

அ;டவைண எH 1.8 7ர,க வ�வர,க- - தி*மதி.எ).சேராஜின= 
�ர-க 3ைற அைர இயWதிரமயமா6க�ப;ட 7ர,க Jைற 

]வ�ய�ய� ைகய�*�] 361530 கன மg;ட� 

உ'ப+தி ைகய�*�]  304716 கன மg;ட� 
7ர,க உ'ப+தி (95% 
மg;])  

சாதாரண க� – 304716 கன மg;ட� ஐWA ஆHXகY6> 
அ�லA 60943 கன மg;ட� /ஆHX 

ேம� மH  சரைள – 1350 கன மg;ட� - 2 மg 
நிராக?�] (5%) 16038 கன மg;ட� 

தாA கழிS வ�கித)  1: 0.05 

J�ெமாழிய�ப;ட 
7ர,க ஆழ);  

32 மg தைர ம;ட+தி'> கி_ 

ந�� ம;ட)  40-42 மg;ட� தைர ம;ட+தி'> கி_ 

ெமா+த >ழி சாnS 45°  

>+தைக கால) நிைறேவ'ற�ப;ட நாள=லி*WA 5 ஆHXக- 

த'ேபாA-ள >ழி 
அளS 

 Pit L(m) W(m) D(m) Elevation 

I 97m 67m 16m  
401m to 385m 

 

தி;ட ெசலS � 95 ல;ச) 

7'(BPழ� 
ேமலாHைம தி;ட 
ெசலS 

� 8.75 ல;ச) 

கா��பேர; 
7'(BPழ� ெபா(�] 
ெசலS  

� 5 ல;ச) 
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1.4. �ழ� ப�றிய வ,ள	க�: 

1.4.1 அK�பைட �����ழ�  

அ��பைட தகவ�க- ேசக?�ப�� ஒ*,கிைணWத ப>தியானA 7'(BPழ� 

பாதி�] மதி�பX̀ (EIA) அறி6ைக. இ�ப>திய�� நிலS) 7'(BPழ� P_நிைலைய 

மதி�ப�Xவத'> ப*வ6 கால+தி'> ப�� (அ6ேடாப� 1, 2019 - �ச)ப� 31, 2019) 

ஆnS ேம'ெகா-ள�ப;X-ளA. 7'(BPழ� பாதி�] மதி�பX̀ (EIA) ஆnSக- 

ேநா6க+தி'காக, 7ர,க >+தைக ப>திைய ைமய மHடலமாகS) ம'() 7ர,க 

>+தைக எ�ைல6>- இ*WA 10 கி.மg  ஆர) வைர ெவள=ேய உ-ள >+தைக 

ப>திைய இைடயக மHடல) (Buffer Zone) என க*த�ப;டA. 

அ�டவைண எ*. 1.9 அK�பைட தர� 

8*[க'க' வ,வர-க' தரநிைல 

வள=மHடலவ�ய� (அ6ேடாப� 1, 2019 - �ச)ப� 31, 2019) 
மைழ(சராச?) 335 மி�லிமg;ட� --- 
ெவ�ப நிைல(சராச?) 18 – 32° ெச�சிய1 --- 
கா'றி� ேவக) 1.13 மg;ட� / வ�னா� --- 
கா'ற�6>) திைச வடகிழ6> & ெத�ேம'> 

 
--- 

�����ழ� கா�� தர� 
(ேதசிய ����2ற கா�� தரநிைலக' (NAAQS)) 

7வாச+தி� ெச�@) 
QH Aக- (PM10) 

ஒ* கன மg;ட�- இ� 40.5 -
70.2 ைம6ேரா கிரா) (μg/m3) 

ஒ* கன மg;ட�- இ� 100 
ைம6ேரா கிரா) (µg/m3) 

கா'றி� மித6>) ^சி 
(PM2.5) 

ஒ* கன மg;ட� இ� 25.4 – 
39.4 ைம6ேரா கிரா) (μg/m3 

ஒ* கன மg;ட� இ� 60 
ைம6ேரா கிரா) (µg/m3) 

ச�ப� ைடயா6ைஸX 
(S02) 

ஒ* கன மg;ட� இ� 5.6 – 
8.1 ைம6ேரா கிரா) (μg/m3) 

ஒ* கன மg;ட� இ� 80 
ைம6ேரா கிரா) (µg/m3) 

ைந;ரஜ� ைட ஆ6ைசX 
(NOx) 

ஒ* கன மg;ட� இ� 7.8 – 
13.7 ைம6ேரா கிரா) (μg/m3) 

ஒ* கன மg;ட� இ� 80 
ைம6ேரா கிரா) (µg/m3) 

ச\த� நிைல  
(ம\திய மா� க�!�பா�! வா�ய� தரநிைலக' (CPCB)) 

பக� ேநர) 
(6.00 am – 10.00 pm) 

ைமய மHடல): 31.7-39.4  
dB (A)  
இைட�ப>தி: 34.6 – 41.7dB (A) 

ெதாழி�சாைல ப�தி 
பக� ேநர) - 75 dB (A) 
�Kய,��2 ப�திய,� 
பக� ேநர) - 55 dB (A) 

இரS ேநர) ைமய மHடல): 30.4 – 38.2 ெதாழி�சாைல ப�தி 
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(10.00 pm – 6.00 am) dB (A) 
இைட�ப>தி: 29.4 - 38.2 dB(A) 

இரS ேநர) – 70 dB (A) 
�Kய,��2 ப�திய,� 
இரS ேநர) - 45 dB (A) 

நg& தர�  
(இJதிய தரநிைலக': 10500:2012 (வ�*)ப+த6க வர)]க-)) 

கார-அமில+த�ைம (pH) 7.44 Jத� 7.76 வைர 6.5 Jத� 8.5 
ெமா+த கைரWத திட 
(TDS) 

ஒ* லி;ட?� 490 Jத� 
520 மி�லி  கிரா)   

ஒ* லி;ட?� 500 மி�லி  
கிரா)   

ெமா+த க�ன+த�ைம 
ேபா�ற CaCO3 

ஒ* லி;ட?� 390 Jத� 
436 மி�லி  கிரா)   

ஒ* லி;ட?� 200 மி�லி  
கிரா)   

ம* தர� 
கார-அமில+த�ைம (pH) 6.65 Jத� 7.08 வைர இய'ைகய�� நXநிைல 
ெமா+த அட�+தி ஒ* கன அளS 

ெச��மg;ட� ஒ�(6> 
 1.32 – 1.47 கிரா) (g/cc) 

தாவர வள�Bசி6> 
சாதகமான இய�]நிைல 

நg& நிலவ,ய� 
7ர,க ஆழ) 7ர,க+தி� ெமா+த ஆழ) - 32 மg தைர ம;ட+தி'> கி_   
தHண �� அ;டவைண 40-42 மg;ட� தைர ம;ட+தி'> கி_  
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பட) எH 1.1: 10கிமg 7'றளவ�� நா�> >+தைக ப>திய�� இ*�ப�ட+ைத6 கா;X) ேடாேபாஷ�; 
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பட) எH 1.2 நா�> >வா? >+தைக எ�ைலய�� இ*�ப�ட) ம'() அ�கைல6 கா;X) வைரபட) 
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பட) எH 1.3 f>- எ�+ பட) நா�> >வா? >+தைக� ப>திையB 7'றி 300மg ம'() 500மg 7'றளS கா;XகிறA
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பட) எH 1.4 J�ெமாழிய�ப;ட தி*.அ.அ)மாைசய�ப� சாதாரண  க� >வா?ய�� க*+திய� தி;ட)
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பட) எH 1.5 J�ெமாழிய�ப;ட தி*மதி 7.ெச�வமண� சாதாரண  க� >வா?ய�� 

க*+திய� தி;ட)
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பட) எH 1.6 J�ெமாழிய�ப;ட தி*வாள� ெவ'றிேவலவ� �: ெம;ட�1 சாதாரண  க� >வா?ய�� 

க*+திய� தி;ட) 
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பட) எH 1.7 J�ெமாழிய�ப;ட தி*மதி.ம .சேராஜின=  சாதாரண  க� >வா?ய�� க*+திய� தி;ட)
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1.5. எதி&வ�� �����ழ� தா	க-க' ம��� த!�2 நடவK	ைகக' 

1.5.1 கா�றி� �����ழ� (Air Environment) 

ெவள=�பைடயான 7ர,க+ (Open Cast Mining) ெதாழிலி� கா'( மா7பXவத'> 

J6கிய காரண�யாக ெசய�பXவA ‘கா'றி� பரS) Aக-கேள’. 7ர,க நடவ�6ைக 

ேம'ெகா-ள�பXவத'> ஏ'(6ெகா-ள�ப;ட Jைற இயWதிரவ�ய� Jைற ஆ>), 

இதி� Aைளய�Xத�, ெவ�+த�, ஏ'(த�, இh+த� ம'() இற6>த� ஆகியன 

அட,>). சாதாரண க� ஏ'(த�, இற6>த� ம'() ேபா6>வர+A ஆகியவ'றி� 

ேபாA எதி�பா�6க�பX) PM10, SOx and NOx உமி_S NAAQS இ� தர+தி'>- 

இ*WதA 

1.5.2 ����ழ� ஒலி (Noise Environment) 

ஒலி மா7பாX, ஒ* ெப?ய 7காதார ஆப+ைத 7ர,க ெதாழிலாள�கY6> 

ஏ'பX+AகிறA. ப��வ*பைவ திறWதெவள= 7ர,க தி;ட+தா� ஏ'பXகிற ச+த 

ஆதார,களாக>) அைவ, Aைளய�Xத�, ெவ� ெவ�+த�, Oமிய�� கனரக 

இயWதிர,கைள ெகாHX நக�+Aத� (HEMM) ம'() வாகன இய6க+தி� 

ெசய�பாXகளாக). 7ர,க நடவ�6ைகக- oல) உ*வா>) ச+த,க-யாS) 

ைமய மHடல+A6>- இ*WA சித(கி�றன. இத� காரணமாக ெதாட�]-ள ^ர) 

ம'() ம'ற நில�ப>தி அ)ச,கY) ச+த) கவன=�]6>- ேச�6க�பXகி�றன. 

இWத J�Sகள=லி*WA, ம+திய மா7 க;X�பா;X வா?ய) (CPCB) ம'() 7ர,க� 

பாAகா�] ெபாA இய6>நரக) (DGMS) ப?WAைர6க�பX) வ�திJைறகள=� ப� 

7'(BPழ� ச+ததி� அளS (நா- ம'() இரS ேநர)) 90dB (A) ஆக 

அZமதி6க�ப;ட வர)]6>- உ-ளைத காணலா). த'ேபாA எWத ஒ* 7ர,க+ 

ெதாழி@) ஈXபடவ��ைல. இ*�ப�Z), எதி�பா�6க�பX) இைரBசலி� அளSக- 

எWத வ�ைளைவ�) ெகாH�*6கவ��ைல. பண�யாள�க- 8 மண� ேநர) பண�கைள 

ெசnவத'> ஏAவாn ச+த+தி� அளS J�ெனBச?6ைகயாக 85 dB (A) கீேழ 

>ைற6க� ப;X-ளA.  
 

1.5.3 நில அதி&� 
 

அ) தி�. அ .அ�மாைசய�ப� சாதாரண  க� �வா� 
 

50 கிேலா ெவ��பானA ெநா�6> 5 மி�லிமg;ட*6> (mm) உBச Aக- ேவக+தி'> 

ேம� உ-ளA. எனேவ நில அதி�ைவ 5 மிமg/வ�6>- ைவ+தி*6க இரHX 
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தாமத,கைள� பய�பX+த J�ெமாழிபவ*6> அறிS(+த�பX). அ*கி@-ள 

>�ய�*�] 220 மg - கிழ6>. 

 

ஆ) தி�மதி .� .ெச�வமண, சாதாரண  க� �வா� 
 

82 கிேலா ெவ��பானA ெநா�6> 5 மி�லிமg;ட*6> (mm) உBச Aக- ேவக+தி'> 

ேம� உ-ளA. எனேவ நில அதி�ைவ 5 மிமg/வ�6>- ைவ+தி*6க இரHX 

தாமத,கைள� பய�பX+த J�ெமாழிபவ*6> அறிS(+த�பX). அ*கி@-ள 

>�ய�*�] 260 மg – கிழ6> 
 

இ ) தி�வாள& ெவ�றிேவலவ� �] ெம�ட�� சாதாரண  க� �வா� 
 

74 கிேலா ெவ��பானA ெநா�6> 5 மி�லிமg;ட*6> (mm) உBச Aக- ேவக+தி'> 

ேம� உ-ளA. எனேவ நில அதி�ைவ 5 மிமg/வ�6>- ைவ+தி*6க இரHX 

தாமத,கைள� பய�பX+த J�ெமாழிபவ*6> அறிS(+த�பX). அ*கி@-ள 

>�ய�*�] 132 மg – கிழ6> 
 

ஈ)  தி�மதி.ம .சேராஜின�  சாதாரண  க� �வா� 
 

50 கிேலா ெவ��பானA ெநா�6> 5 மி�லிமg;ட*6> (mm) உBச Aக- ேவக+தி'> 

ேம� உ-ளA. எனேவ நில அதி�ைவ 5 மிமg/வ�6>- ைவ+தி*6க ஐWA 

தாமத,கைள� பய�பX+த J�ெமாழிபவ� ப?WAைர6க�பXவா�. அ*கி@-ள 

>�ய�*�] 220 மg – கிழ6> 
 

1.5.4 நg& �ழ� (Water Environment) 

7ர,க நடவ�6ைகக- நில+த� ந�� தர+ைத பல வழிகள=� பாதி6கலா). 

ெப*)பா�ைமயாக ெவள=�பXவA தHண�� அ;டவைண6> கீ_ 7ர,க,க- 

காண�பXவA, அைவக- நில+த� >ழி அ�லA திறWத >ழிக- ஆ>). இA 

ந��வழிகY6> ேநர�யாக வழி வ>6கிறA. நில+தி� உ-ள கழிSந�� ம'() 

பய�பX+த�ப;ட ந��க- ேம'பர�] ெபா*;களா� நில+த� ந�*6>- ஊX*வதா� 

நில+த� ந�� தர) பாதி6கபடலா). 7ர,க) பய�பா;�� ேபாA இரசாயன� 

ெபா*;கைளேயா அ�லA அபாயகரமான ெபா*;கைளேயா பய�பX+தாதத� 

காரணமாக ந�� தர+தி� 7ர,க+தி� தா6க) J6கியம'றதாக இ*6>) என 

எதி�பா�6க�பXகிறA. 7ர,க நடவ�6ைக நில+த� ந�� அ;டவைணைய 

>(6கிடாA.  
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ைமய மHடல+தி� ந�� மாதி?ய�� அதிக TH உ-ளA ம'() 110 MPN/100ml ம'() 

21MPN/100ml வர)ப�� ேகாலிஃபா�) ம'() ஈ.ேகாலி உ-ளA.ெச;�பாைளய) 

கிராம+தி� ந�� மாதி?ய�� அதிக TH உ-ளA, ஆனா� உய�?ய� ேசாதைனய�� 

சிறWதA. அரச)பாைளய) கிராம+தி� தHண �� மாதி?�) TH அளS*வ�� 

ேமாசமாக உ-ளA, ேம@) 140 MPN/100ml ம'() 30MPN/100ml வர)ப�� ேகாலிஃபா�) 

ம'() ஈ.ேகாலி உ-ளA. கண6கிட�ப;ட ந�� தர6 >றிய;̀�� அ��பைடய��, 

எ�லா இட,கள=லி*WA) ந�� தர) ந�றாக உ-ளA. சிறWத தர+தி'>, கைரWத 

திட�ெபா*-க- ம'() ெமா+த க�ன+த�ைமைய ேதைவயான வ�கித+தி'> 

>ைற6க ?வ�1 ச��Xபரவ� oல) ந�� 7+திக?6க�பட ேவHX). தHண �ைர6 

ெகாதி6க ைவ�பA, ேம'fறிய கிராம,க- ம'() ைமய� ப>திய�� உ-ள 

அைன+A ந�?லி*WA) QH�ய�?கைள திற)பட ந�6கி, >�ந�*6> ஏ'றவா( 

தHண�ைர மா'(). 

1.5.5 ம* �ழ� (Soil Environment) 

அ) தி�. அ .அ�மாைசய�ப� சாதாரண  க� �வா� 

>+தைக ப>திய�� 7.5 மg உ- எ�ைலய�� உ'ப+தி ெசnய�பX) >ைறWத அளS 

ேம� மH ெகா;ட�பX). >+தைக ப>தி6>- கி��ெப�;ைட உ*வா6க ேம� 

மH பய�பX+த�பX). 7ர,க நடவ�6ைகய�� ேபாA இரசாயன அ�லA நB7 

f(க- பய�பX+த�படாA. ஆைகயா� >வா? ம'() அைதB 7'றி�-ள 

மHண�� ஆேரா6கிய) பாதி6க வாn�]க- எAS) இ�ைல. 2 மg;ட� ஆழ) 

வைர உ'ப+தி ெசnய�பX) 12212m3 சரைள உ-:� ேதைவ�பX) 

வா�6ைகயாள�கY6> வ�'க�பX). 

 

ஆ) தி�மதி .� .ெச�வமண, சாதாரண  க� �வா� 

மH பH]க- தாவர வள�Bசி6> சாதகமான நிைலைய6 >றி6கி�றன. >+தைக 

ப>திய�� 7.5 மg உ- எ�ைலய�� உ'ப+தி ெசnய�பX) >ைறWத அளS ேம� 

மH, ேதா;ட ேநா6க+தி'காக பய�பX+த�பXகிறA. 7ர,க நடவ�6ைகய�� ேபாA 

இரசாயன அ�லA நB7 f(க- பய�பX+த�படாA. ஆைகயா� >வா? ம'() 

அைதB 7'றி�-ள மHண�� ஆேரா6கிய) பாதி6க வாn�]க- எAS) இ�ைல. 2 
மg;ட� ஆழ) வைர உ'ப+தி ெசnய�பX) 10656 கன மg;ட� சரைள உ-:� 

ேதைவ�பX) வா�6ைகயாள�கY6> வ�'க�பX). 
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இ ) தி�வாள& ெவ�றிேவலவ� �] ெம�ட�� சாதாரண  க� �வா� 

மH பH]க- தாவர வள�Bசி6> சாதகமான நிைலைய6 >றி6கி�றன. >+தைக 

ப>திய�� 7.5 மg உ- எ�ைலய�� உ'ப+தி ெசnய�பX) >ைறWத அளS ேம� 

மH, ேதா;ட ேநா6க+தி'காக பய�பX+த�பXகிறA. 7ர,க நடவ�6ைகய�� ேபாA 

இரசாயன அ�லA நB7 f(க- பய�பX+த�படாA. ஆைகயா� >வா? ம'() 

அைதB 7'றி�-ள மHண�� ஆேரா6கிய) பாதி6க வாn�]க- எAS) இ�ைல. 

ஈ)  தி�மதி.ம .சேராஜின�  சாதாரண  க� �வா� 
 

>+தைக ப>திய�� 7.5 மg உ- எ�ைலய�� உ'ப+தி ெசnய�பX) >ைறWத அளS 

ேம� மH ெகா;ட�பX). >+தைக ப>தி6>- கி��ெப�;ைட உ*வா6க ேம� 

மH பய�பX+த�பX). 7ர,க நடவ�6ைகய�� ேபாA இரசாயன அ�லA நB7 

f(க- பய�பX+த�படாA. ஆைகயா� >வா? ம'() அைதB 7'றி�-ள 

மHண�� ஆேரா6கிய) பாதி6க வாn�]க- எAS) இ�ைல. 2 மg;ட� ஆழ) 

வைர உ'ப+தி ெசnய�பX) 1350m3 சரைள உ-:� ேதைவ�பX) 

வா�6ைகயாள�கY6> வ�'க�பX). 

1.5.6 கழி� கிட,> (Waste Dump) 

அ) தி�. அ .அ�மாைசய�ப� சாதாரண  க� �வா� 

7ர,க+தி� Jh ஐWதாHXகY6>), சாதாரண க� ம'() சரைள உ'ப+தி 

வ�கித) 7மா� 200299 கன மg;ட� ஆ>), இA அZமதி6க�ப;ட ஆழ) வைர 95% 

மg;] வ�கித+தி� உ-ளA. இWத >வா? ெசய�பா;�� ேபாA எதி�பா�6க�பX) 

சாதாரண க� நிராக?�]க- (5%) 7மா� 10542 கன மg;ட� ஆ>). எனேவ >+தைக6> 

பய�பX+த�ப;ட இWத ப>திய�� அ,கீக?6க�ப;ட 7ர,க+ தி;ட+தி� ப� 

ஒA6க�ப;ட இட+தி� கழிSக- ெகா;ட�பX). 

ஆ) தி�மதி .� .ெச�வமண, சாதாரண  க� �வா� 

7ர,க+தி� Jh ஐWதாHXகY6>), சாதாரண க� ம'() சரைள உ'ப+தி 

வ�கித) 7மா� 326342 கன மg;ட� ஆ>), இA அZமதி6க�ப;ட ஆழ) வைர 95% 

மg;] வ�கித+தி� உ-ளA. இWத >வா? ெசய�பா;�� ேபாA எதி�பா�6க�பX) 

சாதாரண க� நிராக?�]க- (5%) 7மா� 17176 கன மg;ட� ஆ>). எனேவ >+தைக6> 
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பய�பX+த�ப;ட இWத ப>திய�� அ,கீக?6க�ப;ட 7ர,க+ தி;ட+தி� ப� 

ஒA6க�ப;ட இட+தி� கழிSக- ெகா;ட�பX). 

இ ) தி�வாள& ெவ�றிேவலவ� �] ெம�ட�� சாதாரண  க� �வா� 

7ர,க+தி� Jh ஐWதாHXகY6>), சாதாரண க� ம'() சரைள உ'ப+தி 

வ�கித) 7மா� 310791 கன மg;ட� ஆ>), இA அZமதி6க�ப;ட ஆழ) வைர 95% 

மg;] வ�கித+தி� உ-ளA. இWத >வா? ெசய�பா;�� ேபாA எதி�பா�6க�பX) 

சாதாரண க� நிராக?�]க- (5%) 7மா� 16357 கன மg;ட� ஆ>). எனேவ >+தைக6> 

பய�பX+த�ப;ட இWத ப>திய�� அ,கீக?6க�ப;ட 7ர,க+ தி;ட+தி� ப� 

ஒA6க�ப;ட இட+தி� கழிSக- ெகா;ட�பX). 

ஈ)  தி�மதி.ம .சேராஜின�  சாதாரண  க� �வா� 

7ர,க+தி� Jh ஐWதாHXகY6>), சாதாரண க� ம'() சரைள உ'ப+தி 

வ�கித) 7மா� 304716 கன மg;ட� ஆ>), இA அZமதி6க�ப;ட ஆழ) வைர 95% 

மg;] வ�கித+தி� உ-ளA. இWத >வா? ெசய�பா;�� ேபாA எதி�பா�6க�பX) 

சாதாரண க� நிராக?�]க- (5%) 7மா� 16038 கன மg;ட� ஆ>). எனேவ >+தைக6> 

பய�பX+த�ப;ட இWத ப>திய�� அ,கீக?6க�ப;ட 7ர,க+ தி;ட+தி� ப� 

ஒA6க�ப;ட இட+தி� கழிSக- ெகா;ட�பX). 

1.5.7 உய,�ய� �ழ� (Biological Environment) 

>வா? நடவ�6ைககளா� பாதி6க�பட6f�ய ஆப+தான உய�?ன,க- எAS) 

இ�ப>திய�� இ�ைல. எனேவ, 7ர,க நடவ�6ைககளா� உய�?ய� Pழ@6> 

>றி�ப�ட+த6க எWத தா6க+ைத�) ஏ'பX+தாA. 7ர,க நடவ�6ைககளா� 

உ'ப+தியா>) ^சிய�� காரணமாக உய�?ய� Pழலி� தா6க) ஏ'பXகி�றன. 

இதைன 7ர,க+தி'>-Y) ெவள=ேயS) வள�6க�பXகி�ற ப7ைம அரH 

ஏ'பX) பாதி�ைப >ைற6கிறA. 

1.5.8 நில �ழ� (Land Environment) 

சாதாரண க� ம'() சரைள >வா? தி;ட) 7ர,க+தி'6காக பய�பX+த�பX) 

நில,க- 7ர,க J�வ�� நில,கY6> இைட ( வ�ைளவ�6கி�றன. 7ர,க 

ெசய�பாXகள=� ேபாA நில சீரழிSகைள தவ��6க J�யாததைவ. அைவக-, 

ேதாHXத�, அதிக�ப�யான >வ�ய�க- மH ப�?+ெதX+த� ேபா�றைவ ஆ>). 
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இதனா� மg;] நடவ�6ைககளாக 7ர,க+தி� ெவ;�ெயX6க�பX) நில+தி@) 

ம'() ெபIB அைம6>) Jைறய�@) J6கிய+Aவ) ெகாX6க�பXகிறA. 7ர,க 

>ழிய�� ேத,>கி�ற தHண �ைர� ப)� oல) 7ர,க+ைத 7'றி�-ள 

இட,கY6> ெச@+Aவதனா� வ�வசாய வள�Bசி6>) ம'() காX வள��]6>) 

வழிவைகெசnகி�றன, இதனா� 7ர,க நடவ�6ைகய�� ேம� ஒ* ேந�மைற 

தா6க) காண�பXகிறA.  

1.5.9 ச~க ெபா�ளாதார �ழ� (Socio Economic Environment) 

7ர,க நடவ�6ைக அ�ப>திய�� ேநர�யாகS) ம'() மைறJகமாகS) 

நிBசயமாக ேவைல வாn�ைப அதிக?6>). இWத தா6க,க- சில ந�ைமகைள 

பய6>). இ�ப>திய�� வாh) ம6கள=� எதி�பா��]. ேவைலவாn�], க�வ� 

ம'() 7காதார வசதிகைள ேநா6கி�-ளA. 7ர,க நடவ�6ைககள=� இ*WA 

உ*வா>) ெபா*ளாதார ந�ைமக- oல) க�வ�யறிவ�� வ�கித) 

அதிக?6க�படலா). 

 

அ) தி�. அ .அ�மாைசய�ப� சாதாரண  க� �வா� 

ேநர� ேவைலவாn�] - 19 நப�க- 

மைறJக ேவைலவாn�] - 40 நப�க- 

 

ஆ) தி�மதி .� .ெச�வமண, சாதாரண  க� �வா� 

ேநர� ேவைலவாn�] - 20 நப�க- 

மைறJக ேவைலவாn�] - 40 நப�க- 

 

இ ) தி�வாள& ெவ�றிேவலவ� �] ெம�ட�� சாதாரண  க� �வா� 

ேநர� ேவைலவாn�] - 20 நப�க- 

மைறJக ேவைலவாn�] - 40 நப�க- 

 

ஈ)  தி�மதி.ம .சேராஜின�  சாதாரண  க� �வா� 

ேநர� ேவைலவாn�] - 19 நப�க- 

மைறJக ேவைலவாn�] - 40 நப�க- 
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J�ெமாழிய�ப;ட தி;ட,கள=� அ��பைடய�� >வா?ையB 7'றி ¡6கைடக-, 

ஓ;ட�க-, உதி? பாக,க- கைட, ெம6கான=6 ெஷ; ேபா�ற கைடகைள ம6க- 

ைவ+தி*�பA மைறJக ேவைல வாn�ைப அதிக?6>). இWதியாவ�� ம6க- 

ெதாைக வ�கித) நாY6> நா- அதிக?+A வ*கிறA. அைன+A ம6கY6>) 

அவ�கள=� வா_வாதார+தி'>) நா;�� ெபா*ளாதார வள�Bசி6>) 

ேவைலவாn�ைப உ*வா6>வA அவசிய). 
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அ�டவைண எ*. 1.10 ����ழ� ேமலா*ைம தி�ட� 

வ�ைச 
எ* 

அள��	க' �ர-க நடவK	ைகக' த!�2 நடவK	ைகக' 

1 கா'றி� 7'(Pழ� 

(Air Environment) 
Aைளய�Xத� • கா'றி� oல) பரS) ^சிகைள க;XபX+த 

^சிகைள ப�?+ெதX6>) இயWதிர) ம'() ந�ைர 
பய�பX+தி Aைளய�X) இயWதிர,க- 
பய�பX+தபXகிறA. 

• Aைளய�ட� AைளகY6> f�ைமயான Aர�பண 
A�6>கலள=� பய�பாX, உகWத 
ெவ�6கைவ6>) திற� ம'() ேநர தாமத) 
�ேன;டாைர பய�பX+தி ெவ�6கைவ�பத� 
oல) கா'( மா7 அைடவைத 
க;XபX+தபXகிறA 

ெவ�+த� • வழ6கமான இைடெவள=ய�� Aைளய�X) 
>வ�ய�கள=� மgA ந�ைர ெதள=�பத� oல) 
கன=சமான மா7 >ைற6க�பXகிறA. 

7ைம ஏ'(த� • 7ைம ஏ'(வத'6> J�பாக தாA6க- 
தHண�ரா� ஈராமா6கா�பXகிறA. 

ேபா6>வர+A • தாAபாைதய�� ப6கவா;�� தHண�ைர 
ெதள=�பத� oல) தாA6க- ம'() கழிSக- 
எX+A ெச�@) ேபாA ஏ'பX) கா'றி� பரS) 
^சிக- க;XபX+தபXகிறA. 

• அதிக 7ைம ஏ'(வைத தX6க�பX) 
• தா��பாலி� உ-ளட6கிய �ர6>க-/ ட)ப�க- 

பய�பX+தபXகிறA 
ெஜனெர;ட� • மி�சார) இ�லதா ேநர+தி� ம;X) தா� 

ெஜனேர;ட� இய6க�பX). 
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• ம+திய மா7 க;X�பா;X வா?ய) வ�திகள=� ப�, 

ெஜனேர;ட� (D.G) ெச;XகY6கான ேபாAமான 
1டா6 உயர) அைம6க�பX). 

ெபாA நடவ�6ைகக- • 7'(BPழ�, வன ம'() காலநிைல மா'ற) 

அைமBசி� (MoEF) வ�திJைறகள=� ப� அவ�� 
மர,கைள சாைலகள=� ஓர,கள=@), 7ர,க ப>தி 
7'றி@) ைவ6க�ப;X கா'றி� மா7 பரSவைத 
தX6கபXகிறA. 

• ^சி இைடெபய�Bசி ப>திய�� ேவைல ெசn�) 
நப�கY6> உேலாக) உ-ள 7ர,க,கள=� 

(MMR,1961) வ�திJைறக- ப� காA மBைச, 
Jகo�, பாAகா�] கHணா� ேபா�ற பாAகா�] 
உபகரன,க- வழ,க�பXகிறA. 

• பாதி6க�ப;ட ப>திய�� ேவைல ெசn�) 
ெதாழிலாள�க- ம'() அ*கி@-ள 
கிராமவாசிக- வழ6காமான 7காதார ேசாதைன 
ேம'ெகா-ள�பXகிறA. ேம@) ெதாழி'Bசாைலக- 
ச;டதி� ப� ஊழிய�கள=� வழ6கமான ெதாழி� 
7கதார மதி�பX̀ ேம'ெகா-ள�பXகிறA. 

• ெவள=�]ற கா'றி� தர) கHகாண��] Jைற 
வழ6கமான அ��பைடய�� நட+த�ப;X, 
7'(�]ற கா'றி� தர+ைத மதி�பX̀ 
ெசnய�பXகிறA. 

2 ந�� Pழ� 

(Water Environment) 
ேம'�பர�] ந�� • 7ர,க+தி� இ*WA ெவள=ேய'ற�பX) கழிS 

ந�ரானA, உைரயா>) ெதா;�ய�� (settling tank) 
7+தி6க?�ப;X, ப�ற> ^சிகைள க;X�பX+தS) 
ம'() மர) வள��பத'6>) 
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பய�பX+த�பXகிறA. 
நில+த� ந�� • 7ர,க நடவ�6ைகய�� oல) நில+த� ந�� 

பாதி6க�பட மா;டாA. 
• ப*வமைழ ப*வ+தி'> J�]) ம'() ப��]) 

உடன�யாக ^� எX�] (desilting) நிக_S 
ேம'ெகா-ள�பX).  

ெவ-ள ந�� • மைழந�� ேசக?�பத'> 7ர,க >ழிக- 
பய�பX+த�பX). 

• மைழந�� ேசமி6>) ப-ள+தி� இ*WA மைழந�ைர 
ெவள=ேய'றி அதைன ேம'�பர�] நிைலநி(+த 

ெதா;�ய�� (15m x 10m x 3m) ேசமி6க�பXகிறA. 
இத� oல) திட�ெபா*;6க- ந�6க�பXகிறA. 
7+தி6க?6க�ப;ட மைழ ந�ைர ^சிகைள 
அக''S), ெச�கY6> தHண�� ஊ'றS) 
பய�பX+த�பXகிறA. 

ெபாA நடவ�6ைகக- • ந�?� தர+ைத வழ6கமான Jைறய�� 
கHகாண��] ம'() ப>�பாnS ெசnய�பX). 

3 ஒலி (Noise) Aைளய�Xத� • அதிக ஒலி ஏ'பX) ேநர+தி�, வைரய(6க�ப;ட 
கால அளவ�� ம;Xேம ஊழிய�கைள ேவைல 
ெசnய அZமதி6கபX). 

ெவ�+த�  • பக� ேநர,கலி� ம;Xேம ெவ�+த� நிக_S 
ேம'ெகா-ள�பXகிறA ம'() ேமகo;டமான 
ேநர,கலி� ெவ�+த� நிக_S 
ேம'ெகா-ள�பXவதி�ைல. 

• Aைளய�ட� AைளகY6> f�ைமயான Aர�பண 
A�6>கலள=� பய�பாX, உகWத 
ெவ�6கைவ6>) திற� ம'() ேநர தாமத) 
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�.�ேன;டாைர பய�பX+தி ெவ�6கைவ�பத� 
oல) ஒலிய�� அளS >ைற6க�பX). 

• இைரBச� oல) ம'() ச+த) தர f�ய 
உபகரண,கள=லி*WA ேவைல ெசn�) 
ெதாழிலாள�கY6> Jைறயான இைரBச� 

ஆதார) உைற (noise proof enclosure) 
வழ,க�பXகி�றன. 

ேபா6>வர+A • வாகன,க-, இயWதிர,க- ம'() ப�ற 
உபகரண,கைள Jைறயான ம'() வழ6கமாக 
பராம?6கேவHX). 

• இயWதிர,க- ம'() ப�ற உபகரண,கY6> 

Jைறயான உராnS கா�]ெபா*- (lubrication) 
பய�பX+Aவத� oல) இைரBச� (noise) 
உ*வா>வைத >ைற6க�பX). 

• இைரBசலி� அளைவ, வைரய(66�ப;ட மிதமான 
ேவக+தி� ெவ'( வாகன,க- >வா?ய�� 
Qைழ�) ேபாA) அ�லA ெவள=ய ெச�வத� 
oல) >ைற6க�பX). 

• அைன+A ¡ச� வைக இயWதிர,கY6> 

ேபாAமான ஒலி உறிIசி (silencer) க*வ� 
பய�பX+த ேவHX). 

• கிராம]ற ப>திய�� வாகன,க- ெச�@) ேபாA 

வாகன+தி� ேவக) 10கி.மg-S) ம'() 
ஒலிெப*6கிய�� உபேயக+தி� அளைவ 
>ைறவாகS) பய�பX+த ேவHX). 

• அைன+A ேபா6>வர+A வாகன,கY6>), மா7 
க;Xபா;�� கீ_ ச?யான சா�றித�க- 
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வழ,க�ப;X-ளA. 
ெபாA நடவ�6ைகக- • அதிக இைரBச� (noise) உ*வா>) இட,கள=� 

ேவைல ெசn�) ெதாழிளா�க- தன=�ப;ட 
பாAகா�] சாதன,களான காA மBைச ம'() 
காA ப�ளா61 ஆகியவன பய�பX+த�பXகிறA  

• ஊழிய�க- ஒnெவX6க பண�ய�ட ச+த) இ�லாத 
ப>தி ெகாX6க�ப;X-ளA. 

• இைரBசைல >ைற�பத'காக 7ர,க�ப>திைய 
7'றி@) ெச�க- வள�6க�பXகிறA.  

• ஊழிய�கY6> இைரBச� நிைல வ�ைளSக- 
ப'றிய வ�ழி�]H�S ெகாX6க�பXகிறA. ேம@) 
ஊழிய�கY6> வழ6கமான ம*+Aவ 
ப?ேசாதைன ெசnய�பXகிறA. 

4 அதி�S (Vibration) ெவ�+த� • >றி�ப�;ட மி�§;ட வ�கித,க- ெகாHட, 
Jைறயா� ேசாதைன அதி�S ஆnSக- oல) 
வ�வைம6க�பட ேவHX). 

• ெவ�+த� நிக_Sகள=� ேபாA ஏ'பX) 

அதி�Sகைள க;X�பX+த 25-50மி�லி ெநா� 
வைர தாமதமாக ெவ�6க f�ய மி�லி ெநா� 

ெவ�+^H� (detonators) பய�பX+தேவHX). 

• அதி�S வர)ைப+ தாH�னா�, ந�Hட அகழி 6 
மg;ட� ஆழ+தி� அைலந�ள) அைலகைள உைட6க 
அைலக- இய6க+தி� திைசய�� ெவ;ட6fX), 
இA ேம'பர�]6> அ*கி� ம'() இைடநிைல 
மHடல+தி'> அ*கி� பயண�6கிறA. 

• அைன+A நடவ�6ைககைள�) ெசnத ேபாA) 

ஒ�]த� ெப'ற நிலநX6க�பதிS க*வ�ைய (ெபாA 
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இய6>னரக) 7ர,க பாAகா�]) பய�பX+தி 
அதி�S ம'() இைரBசைல+ ெதாட�WA 
கHகாண�6க ேவHX). 

5 மH Pழ� 

(Land Environment) 
ேம'�பர�] மH • வன�ப>தி ம'() ேவளாHைமய�� மgHX) 

பய�பX+Aவத'காக ம6கிய தாவர மH 
உ-ளட6கிய ேம� மH பாAகா6க�பXகிறA. 

• ேம� மH�டH நிராக?�ப;ட கன=ம,க- 
ம'() ப�ற கழிSக- கல6க fடாA. >வா? 
வளாக,கள=� சிற�பான பய�பாX oல) 
ேம'�பர�] மH பாAகா6க�பXகிறA. 

• 7ர,க) ம'() >வ�ய�க- (dump)  7'றி@) 
ந��வ�6கா� அைம6கபட ேவHX). இA மைழ ந�� 
oல) >வா?ய�� உ-ேள உ-ள எWத 
மHைண�) ெவள=ேய அ�+A ெச�வைத 
தX6க�பXகிறA. இைவக- மH அ?�] ம'() 
வHட� மH ப�S ஆகியவ'ைற தX6கிறA, 

ேம@) தி;Xகள=� (benches) நிைல�]த�ைம 
பாAகா6க�பXகிறA. 

6 கழிS கிட,> 

(waste dump) 
கழிS6 >வ�ய�க- (dump) 
நிைல�பX+Aத� 

• கழிS >வ�ய�கைள Jைறயான ப�Jைற 
ம'() சாnS ேகாண+Aட� 1.5 மg ெப�B7க- 
அைம6க�பட ேவHX). ப�ற> ேம'பர�] 
மHைண கழிS >வ�ய�க- மgA பர�பேவHX). 
தHண�ைர த6கைவ6>) ெபா*+தமான மர,கைள 
மH ேமேல நXவத� oல) கழிS >வ�ய�கள=� 
சாnS ம'() அ�ப>திகைள 
நிைல�பX+த�பXகிறA.  

• கழிS6 >வ�ய�கைள 7'றி�-ள ந��வ�6கா� 
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ஆனA ேம'�பர�] நிரா� உ*வா>) ந��நிைல 
அh+தா� கழிS6 >வ�யலி� உ-ள கழிSகைள 
அ�+A ெச�லாம� இ*6கS), சிைதயாம� 
இ*6கS) பய�பXகிறA. 

7 மர) வள�+த� 7ர,க ப>தி/ கழிS 
>வ�ய�க- 

• 7ர,க 7'(]ற+தி� மர,க- வள��பத� oல) 
^7 ம'() இைரBச� க;XபX+த�பXகிறA. 

• மர) வள��பத� oல) கழிS >வ�ய�கலி� 
நிைல�]த�ைமைய உ(தி�பX+AகிறA. 

• ஒ�ெவா* வ*டJ) ெவ;ட�பX) மர,கைள 
கண6ெகX+A, ப��] சீரான கால இைடெவள=ய�� 
க;டயமாக நXமா( ப?Aைர6க�பXகிறA. 

• தாவர நா'ற,காலி� இ*WA உய�� 
ப�ைழ�பத'கான வாn�]க- அதிக) உ-ள 
ெச�க- ம;X) நட�பXகி�றன. 

8 நில 7'(Pழ�  • மg-நிர�ப� (Back Filling), 7ர,கதி� கழிSக- 
அைட6க�ப;X அத� மgA ேமலX6> மHணா� 

நிர�பபXவத� oல) சீரழிWத நில) (degraded 
land) மg;க�பXகிறA.  

• கழிS ேத6க இட+ைத 7'றி@) கழிSந��வ�கா� 
அைம6க�ப;�*6கிறA. 

• ேவகமாக வளரf�ய மர,க- ம'() 
இ*ப�ட+தி� வளரf�ய ெச�க- நில+தி� 
நிைல�]த�ைம6காக வள�6க பXகிறA. 

• ப7ைம�ப>தி (Green Belt) வள�Bசி6கான 
ெபா*+தமான நடவ�6ைகக- எX+A 
ெகா-ள�பXகிறA. 

• 7ர,க ப-ளமானA மைழந�ைர ேசக?+A 
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நில+த�ந�ைர அதிக பX+AவெதாX ம;X) 
அ�லாம� அ*கி� உ-ள வ�வசாய நில,கள=� 
பாசன+தி'6>) உதSகிறA. 

9 சoக ெபா*ளாதார)  • ச?யான பராம?�] Jைறகைள பய�பX+Aவத� 
oல) இய,திர+தி� இைரBச� அளS 
க;X�பX+தபXகிறA. 

• 7ர,க ப>திைய 7'றி@) ம+திய 

மா76க;X�பா;X வா?ய+தி� (CPCB) 
வழிகா;Xதலி�ப� ப7ைம ப>தி 
அைம6க�பXகிறA. 

• ச?யான கால அ;டவைனப�, வைரய(6க�ப;ட 
ப>திய�� Aைழய�Xத�, ெவ�+த� ம'() ம'ற 
நிக_Sக- நிக_+த�பXகிறA.  

• 7ர,கதி� ைமய�ப>திய�� கா'( மா7�பா;ைட 
த>Wத க;X�பா;X Jைறகள=� oல) 
>ைற6க�பXகிறA. 

• த�யைண�], மg;] பண� ம'() உ-:� தகவ� 
ெதாட�] ஆகியவ'ைற6 ைகயா-வத'> 
அவசரகால தயா�நிைல+ தி;ட) J�f;�ேய 
தயா?6க�பXகிறA. 

• இWதிய தரநிைலக- பண�யக+தி� (BIS) 
ப?WAைரய��ப� ேவைல ஆ;கள=� 
பாAகா�ைப6க*தி, தன=மன=த பாAகா�] 
உபகரண,களான ைக�ைற, தைலகவச), 
பாAகா�] கா� உைற, கHணா�, ேம� ச;ைட, 
o6> உைற ம'() காA பாAகா�பா� 
வழ,க�பXகிறA. 
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• சoக ெபா(�]ண�S நடவ�6ைககள=� ஒ* 
ப>தியாக உ-:� கிராம பIசாய+A6> 
வ�Hண�பதார� oல) சoக நல நடவ�6ைகக- 
எX6க�பX). 

10 ெதாழி�சா� 7காதார)  • 7ர,க வ�தி எH (44)-� ப�, Jத�@தவ�6கான 
வசதிக- ஏ'�பX+த�ப;X-ளA. 

• வ�தி எH 29B & 45(A)-ய�� ப�, ஆர)ப ம'() 
சீரான கால இைடெவள=ய�� ெதாழிளா�கள=� 
உட�நிைல ப?ேசாதைன நட+தபXகிறA. 

• 7ர,க+தி� பண�]?�) ெதாழிளால�கY6> ஆ�- 
கா�பX̀ வழ,க�பXகிறA. 

• ேவைல ஆ;கள=� பாAகா�ைப6க*தி, தன=மன=த 
பாAகா�] உபகரண,களான ைக�ைற, 
தைலகவச), பாAகா�] கா� உைற, கHணா�, 
ேம� ச;ைட, o6> உைற ம'() காA 
பாAகா�பா� வழ,க�பXகிறA. 

 

1.6 மா��	கான ஆ�� 

7ர,க+ தள) நிலவ�ய� ம'() தாA� ப�த� ஆகியவ'ைற சா�WA-ளA. எனேவ, இWத தி;ட) >றி�ப�;ட கன=ம 

தள) ம'() இWத தி;ட+தி'கான மா'( தள) இ�ைல.
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1.7 �����ழ� க*காண,�2 தி�ட� 

7'(BPழ� கHகாண��] தி;ட) SEIAA-ஆ� வழ,க�பX) 7'(BPழ� அZமதி க�த+தி� வைரய(6க�ப;ட 

நிபWதைனகY6>;ப;ட ப�ேவ( 7'(BPழ� f(கY6> நட+த�பX). இத'6கான ெசய�பட ஒ�]த�, 

தமி_நாX மா7 க;X�பா;X வா?ய) (TNPCB)-ஆ� வழ,க�பX). 

அ�டவைண எ*: 1.11 எதி&கால தி�ட� ����ழ� க*காண,�2 தி�ட� 

வ�ைச
.எ* 

�����ழ� 
காரண,க' 

இட� 
க*காண,�2 

�றி�2க' 
கால அள� அதி&ெவ* 

1 வான=ைல 
ம'() கா'(+ 
தர) 

7ர,க ைமய�ப>தி- ெதாட�Bசியான 
வான=ைல கHகாண��] நிைலய)/ 
அ*கி@-ள இWதியா வான=ய� 
Aைற (IMD) நிைலய) 

24 மண� ேநர) மாத) ஒ* 
Jைற 

கா'( ேவக), 
திைச, ெவ�பநிைல, 
ஈர�பத) ம'() 
மைழ�ெபாழிS. 

2 கா'( மா7 
கHகாண��] 

(PM2.5, PM10, SO2 
and NOx) 

6 இட,க- (ஒ�( ைமய+தி� 
ம'ெரா�( அ*கி� >�ய�*�] 
ப>திய��, ேம� கா'( திைச ய�� 
ஒ�(, கீ_6 கா'( திைசய�� 
இரHX நிைலய) ம'() >(6> 
கா'( திைசய�� ஒ�(). 

8 மண� ேநர) ஆ( 
மாத+தி'>  
ஒ* Jைற 

Q� ^சி மாதி? 
ம'() 7வாச 
^சி மாதி? 

3 ந�� மா7 
கHகாண��] 

7ர,க கழிSக- அ*கி@-ள 
ப>திகள=� நில+த� ம'() 
ேம'பர�] தHண�ைர, JWைதய 
ம'() ப�Wைதய ப*வமைழ 
கால+தி� ேபாA கிரா� மாதி?க- 

 ஆ( 
மாத+தி'>  
ஒ* Jைற 

இய'ப�ய�  -
ேவதிய�ய�, 
QH�ய�?ய� 
பH]க- 
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ைக�ப'(த�. 

4 ந���]வ�ய�ய� இைட�ப>தி மHடல+தி� இ*WA 
(buffer zone) 1 கிமg 7'றி�-ள, திறWத 
>றி�ப�;ட கிண(கள=� ந�� நிைல. 

- ஆ( 
மாத+தி'> 
ஒ* Jைற  

ந�� நிைல 
கHகாண��] 
சாதன,க- 
பய�பX+த�பX). 

5 ஒலி 7ர,க எ�ைல, அதிக இைரBச� 
உ*வா6>) >+தைக ப>தி உ-ேள 
ம'() அ*கி� உ-ள >�ய�*�] 
ப>திய�� உ-ள ப>திக-. 

24 மண� ேநர) மாத) 
ஒ*Jைற 

ஒலி நிைல மg;ட� 

6 அதி�S அ*கி� உ-ள >�ய�*�]கள=� 
)அறி6ைகய�ட�(  

 ெவ�+த� 
ெசய�பாX 

நிலநX6க�பதிS 
க*வ� (�ஜி;ட� 
சீ1ேமாகிராஃ�) 

7 மH ைமய�ப>தி மHடல) (core) 
ம'() இைடயக மHடல) (buffer) 
(கிரா� மாதி?க-) 

 ஆ( 
மாத+தி'>  
ஒ* Jைற 

இய'ப�ய� ம'() 
ேவதிய�ய� 
பH]க- 
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1.8 தி�ட\தி� ந�ைமக' 

தி* அ .அ�மாைசய�ப�, தி�மதி .� .ெச�வமண,, தி�வாள& ெவ�றிேவலவ� 

�] ெம�ட��, தி�மதி.ம.சேராஜின� ஆகிய நா�> தி;ட உ?ைமயாள�க- 

சoக+தி'கான அWத நி(வண+தி� கடைமக- ப'றி மிகS) உண�Wதவ�க-. மர) 

வள��] தி;டதி� அ��பைடய��, 7ர,க+ைத 7'றி�) மர) வள��] 

ப?WAைர6க�பXகிறA. அைத தவ�ர த�ப�ேயா�ய மா7 ம'() இைரBச� 

ந�6>வத'காக அழகிய� ேதா;ட) ம'() ம'ற மக+தான ெப*Wேதா;ட 

Jய'சிக-, வ�@ந�கள=� உதவ� ம'() உ-:� சoக+தி� ஒ+Aைழ�] உட� 

ெசய�பX+த�பX). 7ர,க நடவ�6ைக கிராம�]ற ேவைலவாn�ைப உ*வா6>). 

fXதலாக, ேவைலவாn�] வசதிகைள நி�மாண�+த�, தாA ேபா6>வர+A, 

7காதார), ெபா*;க-, ேசைவக- ம'() ப�ற சoக ேசைவக- வழ,>வA 

ேபா�ற ஒ�பWத ேவைலகள=� பல*6> மைறJக ேவைலவாn�] இ*6>). 

உ-:� ம6கY6> ேவைலவாn�] கிைட6>). மாநில அரசா� உ?ைம+ெதாைக 

உ-:� நி(வன,கY6>), கிராம+தி� நலZ6>) ம'()  வள�Bசி6காக 

வழ,க�பXகிறA. வ�Hண�பதார� அவ�க-, கிராம,கY6> க�வ� வசதிக-, 

வ�ைளயா;X உபகரண,க-, ப-ள=கY6> >�ந�� ேபா�ற நல�]? வசதிக-, 

கிராம,கY6> சாைல வசதிக- ம'() அ*கி@-ள கிராமவாசிகY6> ேவைல 

வாn�]க- வழ,>வத� oல) கிராம�]ற சoக ெபா*ளாதார வள�Bசி6> 

உதSகிறா�க-. இலாப+தி� இ*WA 2.5% f;டாHைம சoக� ெபா(�]+ தி;ட 

(CSR) ப;ெஜ;X6> ஒA6கீX ெசnகிறா�க-.  

1.9 3K�ைர 

வ�வாதி6க�ப;டப�, இWத தி;டமானA Pழலிய� ம'() 7'(BPழலி� 

தா6க+ைத ஏ'பX+த வாn�] இ�ைல ம'() பாAகா�பானA. அZமதி6க�ப;ட 

வர)]கY6>-ளாக மா7பX+திகைள6 க;X�பX+த ேபாAமான தX�] 

நடவ�6ைகக- ேம'ெகா-ள�பX). ெமா+த 7ர,க நடவ�6ைக 

ெதாழிலாள�கY6> எள=தாகS) >ைறWதப;ச ஆப+Aட� நட+த�பX). 

J�ெமாழிய�ப;ட 7'(BPழ� ேமலாHைம தி;ட) ஆனA 7'(�]ற ப>திைய 

பாAகா�பான Pழலி� ைவ6>). 7ர,க நடவ�6ைககளா� ஏ'பX) தா6க+ைத 

மர) வள��ப�� oல) க;X�பX+த�பXகிறA. ேவைலவாn�], தகவ� ெதாட�] 

ம'() உ-க;டைம�] ேம)பாX ேபா�ற சoக-ெபா*ளாதார நல�கைள 

J�ேன'(வதி� 7ர,க நடவ�6ைக உதSகிறA. 


