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�ட்ட��க்கம் 

1. �ட்ட �ன்னணி 

�ன்ெமா�யப்பட்ட உைடக்கல் �ட்டமான� ��ய �வாரிப்பணி ெசய்யப்பட உள்ள நிலமா�ம், 

இத்�ட்டத்�ன் ெமாத்த அள�  0.82.0 ெஹக்ேடர.் இ� ��க்ேகாடை்ட மாவட்டத்�ல் உள்ள 

�ளத்&ர ்தா'கா ேமல �த்�ைடயான்பட்( )ராமத்�ல் உள்ள ெசாந்த பட்டா நிலமா�ம். இந்த 

�ட்டம் (B1 -ட.்) வைகைய சாரந்்த�, �த்தைகப் ப�� சமதளமற்ற நிலப்பரப்ைப 

ெகாண்டதாக�ம் வடேமற்� ேநாக்) சாய்வாக�ம், உைடக்கல் கல்லால் காணப்ப.)ற�.  

�வாரி நடவ(க்ைக ேமற்ெகாள்ள �றந்த ெவளி 1ரங்க வ��ைறகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப.)ற�, 

ெபஞ்ச ் உயரம் 5.0 5ட்டர ் மற்6ம் 5.0 5ட்டர ் ெபஞ்ச ் அகலத்�டன் ேமற்ெகாள்ள 

உத்ேத7க்கப்பட.்ள்ள�. இந்த �வாரி89:ந்� கனிமத்ைத ;ரிதெ்த.ப்ப�ல் �ைள8.தல் 

மற்6ம் ெவ(த்தல், கனமான <= நக:ம் க:>கைளப் பயன்ப.த்தப்ப.)ற� 

<=8ன் தைர மட்டத்�9:ந்� ?ேழ 475ட்டர ் ஆழம் வைர 1ரங்கத்�9:ந்� கனிமம் 

எ.க்கப்ப.ம். ெமாத்த உைடகல்9ன் �>8யல் இ:ப்� 1மார ்3,64,476 கன5ட்டர.்  1ரங்கக்-(ய 

இ:ப்�க்கள் மற்6ம் �ன்ெமா�யப்பட்ட ஐந்� ஆண்.கHக்� உைடக்கல் 1,39,539 கன5ட்டர ்

மற்6ம் 1,32,565 கன5ட்டர ்ஆ�ம். 

இந்த 1ரங்க �ட்டத்ைத ��க்ேகாடை்ட மாவட்டத்�ல் உள்ள �>8யல் மற்6ம் 1ரங்க �ைற 

�ைண இயக்�னரால் அங்?கரிக்கப்பட.்ள்ள� (க(தம் எண் Rc.No.207/2020/(G&M), நாள்  

28.12.2020. இந்த 1ரங்க �வாரி8ல் இ:ந்� 15 ).5 1ற்றள>ல் வைர எந்த ஒ: மைல ப��, 

பா�காப்� ஆைணயத்ைத சாரந்்த நிலம், வன>லங்� பா�காப்� சட்டம் 1972 இன் ப(, 

மாநிலங்களின் எல்ைல, 7.ஆர.்இசட் மண்டலம், ேமற்� ெதாடரச்7் மைல, அS>க்கப்பட்ட 

பறைவகள் சரணாலயங்கள், வன>லங்� சரணாலயங்கள் எ��ம் இல்ைல.  

2. �ட்டத்�ன் இயல்� மற்�ம் அள� 

�ன்ெமா�யப்பட்ட உைடக்கல் �வாரி �ட்டத்�ன்  ெமாத்த அள� 0.82.0 ெஹக்ேடர.் இ� 

��க்ேகாடை்ட மாவட்டத்�ல் உள்ள �ளத்&ர ் தாTக்கா>ன் ேமTர ் )ராமத்�ல் 

அைமந்�ள்ள�. 

கனிமம்                        : உைடக்கல்  

மாவட்டம்  : ��க்ேகாடை்ட 

தா'கா  : �ளத்&ர ்

)ராமம்  : ேமTர ்

�ல  எண்  : 80/20, 80/21 & 80/22                 

பரப்பள�  : 0.82.0 ெஹக்ேடர ்



 

அட்டவைண 1: �ட்டத்�ன் ��க்கம் 

எண் �வரங்கள் �வரங்கள் 

1.  அடச்ேரைக 10026’55.93” N to 10026’59.62” N 

2.  Uரக்்கேரைக 78046’26.18” E to  78046’26.28” E 

3.  கடல் மட்டத்�ற்� ேமல் உள்ள 

தளத்�ன் உயரம்  

110 5ட்டர ்

4.  நில அைமப்� சமதளமற்ற நிலம் 

5.   நில வைகப்பா. பட்டா நிலம் 

6.  �த்தைக பரப்பள� 0.82.0 ெஹக்ேடர ்

7.  அ:)'ள்ள ெந.ஞ்சாைல 

 

(SH-26) �:ச7்ராப்பள்ளி – ��க்ேகாடை்ட – 

ராமநாத�ரம் சாைல 1.15 )5 – )ழக்� 

 

(NH-210) �:ச7்ராப்பள்ளி ராமநாத�ரம் சாைல 

1.15 )5 – )ழக்�         

8.  அ:)'ள்ள ர8ல் 

நிைலயம் 

��க்ேகாடை்ட ர8ல் நிைலயம் – 9.05 ).5 - 

ெதன்)ழக்� 

9.  அ:)'ள்ள >மான நிைலயம் �:ச7்ராப்பள்ளி >மான நிைலயம் – 35.12 ).5 

- வடேமற்� 

10.  அ:)'ள்ள நகரம்/ ட�ன்  ��க்ேகாடை்ட-7.84 ).5, ெதன்)ழக்� 

11.  ஆ6கள்  15 ).5 1ற்றள>ல் இல்ைல 

12.  �ளம் )ல �ளம் – 0.31 ).5, வட)ழக்� 
க>நா. கண்மாய் – 8.38 ).5,  
அன்னவாசல் ெபரிய�ளம் – 8.81 ).5, வடேமற்� 
ெவல்லZர ்தாமைர �ளம் – 2.64 ).5, வட)ழக்� 
ெவல்லZர ்உள்[ர ்�ளம் – 2.06 ).5, வட)ழக்�  
பட� �ளம் – 5.85 ).5, ேமற்� 
ந8னார ்�ளம் – 8.69 ).5, ெதன்)ழக்� 
ைநனாரி �ளம் – 9.75 ).5, ெதன்)ழக்� 
?ரன்�( கண்மாய் – 14.00 ).5, ெதன் ேமற்� 

13.  மைலகள் / பள்ளத்தாக்�கள் 15 ).5 1ற்றள>ல் இல்ைல 

14.  ெதால் ெபா:ள் ஆரய்ச7் 

இடங்கள் 

15 ).5 1ற்றள>ல் இல்ைல 

15.  ேத7ய <ங்காக்கள் / 

வன>லங்�/பைறைவகள் 

சரணாலயங்கள் 

15 ).5 1ற்றள>ல் இல்ைல  

16.  ஒ�க்கப்பட்ட/ பா�காக்கபட்ட 

கா.கள் 

��க்ேகாடை்ட வனத்�ைற கா.-8.96 ).5 

ெதன்)ழக்� 

�.=யாமைல வனத்�ைற கா. -10.21 ).5 

ெதன் ேமற்� 



 

ெபரம்<ர ்வனத்�ைற கா. -12.55 ).5 ேமற்� 

17.  நில அ�ர�் �ன்ெமா�யப்பட்ட �த்தைக ப�� நில அ�ர�் 

மண்டலம்- II (�ைறந்த ஆபத்� ப��) இன் ?ழ் 

வ:)ற� 

   18. பா�காப்� நி6வல்கள் 15 ).5 1ற்றள>ல் இல்ைல 

 

3. �ட்டத்�ன் ேதைவ 

�ன்ெமா�யப்பட்ட 1ரங்க நடவ(க்ைககள் அைனத்� கட.்மான மற்6ம் உள்கட்டைமப்� 

�ட்டங்களின் ��ெக'ம்பா�ம், ஏெனனில் கட.்மானத்�ற்கான ^லப்ெபா:ள் 

அத்தைகய 1ரங்கத்�9:ந்� மட.்ேம )ைடக்)ற�. ;ரிதெ்த.க்கப்பட்ட உைடக்கல் 

��க்ேகாடை்ட மாவட்டத்�ன் கல் ெநா6க்) ெகாண். ெசல்லப்ப.ம் 

இயற்ைகயான உைடக்கல் மற்6ம் ெநா6க்)ய கற்கள் கட.்மான �ட்டங்கள் அத்�டன் 

ரியல் எஸ்ேடட்(ல் கட.்மான �ட்டங்கHக்� அ�க ேதைவ உள்ள�  

அ:)'ள்ள கட்(ட ஒப்பந்தக்காரரக்ள், சாைல ஒப்பந்தக்காரரக்ள் மற்6ம் அ:)'ள்ள 

)ராமவா7கHக்� ெநா6க்�த் �ரட.்கைள உற்பத்� ெசய்வதற்காக உைடக்கல் கல் 

�வாரி ெசய்யப்ப.)ற� 

ெவட்டப்பட்ட �` இ:ப்�க்கைளaம் �வாரி ெசய்த;ன், அ:)'ள்ள )ண6கHக்� 

ெசயற்ைக ரீசாரஜ்் ெசய்ய இப்ப�� நீர ்ேதக்கமாக பயன்ப.த்தப்ப.ம். 



 

 

படம் :1 வைரபடம்  

 

படம் :2 $ன்ெமா'யப்பட்ட �ரங்க �ட்டத்�ன் ()ள் வைரபடம் 



 

4. சார்ேனாைகட் 

ெபா�வாக, சாரே்னாைகட் சாம்பல் நிறத்�ல் இ:ந்� பசை்ச நிறமாக�ம், கர.�ரடான 

�தல் ந.த்தர தானியமாக�ம், காரெ்னட.்டன் அல்ல� இல்லாமல் க்ரீஸ் இயல்பாக�ம் 

இ:க்�ம். மட.்ப்ப.த்தப்பட்ட >ைளசச்ல் காரணமாக, 9த்ேதா அல�கHக்� 

இைட8லான பல்ேவ6 ெதாடர�்கைள �ரிந்�ெகாள்ள  �வாரி ;ரி�கள் ஆய்� 

ெசய்யப்ப.)ன்றன.  

�:மயம், �ன்னண்டவரே்கா8ல், �ளத்&ர ் ேபான்ற ப��களில்  உள்ள �வாரிகளில் 

ெப:ம்பாலானவற்Sல் ப(க காரப்ேனட் பாைறகHடன் சாரே்னாைகட் ஒன்6டன் ஒன்6 

காணப்ப.)ற�,  

உைடக்கப்பட்ட சாரே்னாைகட்(ன் ேமற்பரப்� ெநய்dன் ேதாற்றத்ைத த:)ற� மற்6ம் 

�வாரி ;ரி�களில் ஆழத்�ல் ��ய சாரே்னாைகட் ெவளிப்ப.ம். அைவ )ட்டத்தட்ட 

அைனத்� சாரே்னாைகட் �வாரி ;ரி�களி'ம் நன்� எ.த்�க்காட.்)ன்றன. 
 

5. ��-யல் வளங்கள் 

�6க்� ெவட.் �ைற8ன் அ(ப்பைட8ல் �>8யல் இ:ப்�க்கள் கணக்)டப்பட.்ள்ளன.  

அட்டவைண 2. ெமாத்த ��-யல் இ�ப்� வளங்கள் 

�ரி� ெபஞ்ச ்
நீளம் 

(1) 

அகலம்   

(1) 

உயரம் 

(1) 

அள� 

(கன 

1ட்டர்) 

�ரங்க 

இ�ப்�க்கள் 

95% 

(கன1ட்டர்) 

3வாரி 

ேவஸ்ட் 

  5% 

(கன1ட்டர்) 

ேமல் 

மண்(கன

1ட்டர்) 

XY-AB 

I 57 77 2 
   

8778 

II 57 77 4 17556 16678 878 
 

III 57 77 5 21945 20848 1097 
 

IV 57 77 5 21945 20848 1097 
 

V 57 77 5 21945 20848 1097 
 

VI 57 77 5 21945 20848 1097 
 

VII 57 77 5 21945 20848 1097 
 

VIII 57 77 5 21945 20848 1097 
 

IX 57 77 5 21945 20848 1097 
 

X 57 77 5 21945 20848 1097 
 

                                ெமாத்தம் 193116 183462 9654 8778 



 

XY-CD 

I 56 68 2 
   

7616 

II 56 68 5 19040 18088 952 
 

III 56 68 5 19040 18088 952 
 

IV 56 68 5 19040 18088 952 
 

V 56 68 5 19040 18088 952 
 

VI 56 68 5 19040 18088 952 
 

VII 56 68 5 19040 18088 952 
 

VIII 56 68 5 19040 18088 952 
 

IX 56 68 5 19040 18088 952 
 

X 56 68 5 19040 18088 952 
 

                                 ெமாத்தம் 171360 162792 8568 7616 

ெமாத்த ��-யல் இ�ப்� வளங்கள் 364476 346254 18222 16394 

 

அட்டவைண 3. ஐந்6 வ�டம் வாரியாக உற்பத்�-ன் அள� 

Year �ரி� 
ெபஞ்

ச ்

நீள

ம் 

(1) 

அகலம்

(1) 

உ

யர

ம் 

(1) 

அள� 

(கன1ட்

டர்) 

�ரங்க 

இ�ப்�க்கள் 

95% 

(கன1ட்டர்) 

3வாரி 

ேவஸ்ட் 

  5% 

(கன1ட்ட

ர்) 

ேமல் 

மண்(கன1ட்

டர்) 

I-YEAR 

XY-AB 
I 50 62 2 

   
6200 

II 48 62 4 11904 11309 595 
 

XY-CD 
I 49 53 2 

   
5194 

II 47 53 5 12455 11832 623 
 

                                    ெமாத்தம் 24359 23141 1218 11394 

II-YEAR 

XY-AB III 43 62 5 13330 12664 666 
 

XY-CD III 42 53 5 11130 10574 556 
 

                                   ெமாத்தம் 24460 23238 1222 
 

III-

YEAR 

XY-AB IV 38 62 5 11780 11191 589 
 

XY-CD IV 37 53 5 9805 9315 490 
 

                               ெமாத்தம் 21585 20506 1079 
 

IV-

YEAR 
XY-AB 

V 33 62 5 10230 9719 511 
 

VI 28 62 5 8680 8246 434 
 



 

VII 23 62 5 7130 6774 356 
 

XY-CD 

V 32 53 5 8480 8056 424 
 

VI 27 53 5 7155 6797 358 
 

VII 22 53 5 5830 5539 291 
 

                                         ெமாத்தம் 47505 45131 2374 
 

V-YEAR 

XY-AB 

VIII 18 62 5 5580 5301 279 
 

IX 13 62 5 4030 3829 201 
 

X 8 62 5 2480 2356 124 
 

XY-CD 

VIII 17 53 5 4505 4280 225 
 

IX 12 53 5 3180 3021 159 
 

X 7 53 5 1855 1762 93 
 

 
                                            ெமாத்தம் 21630 20549 1081 

 
                                      ெமாத்த வளங்கள் 139539 132565 6974 11394 

 

6. கனிமம்   

�வாரி நடவ(க்ைக ேமற்ெகாள்ள �றந்த ெவளி 1ரங்க வ��ைறகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப.)ற�, 

ெபஞ்ச ் உயரம் 5.0 5ட்டர ் மற்6ம் 5.0 5ட்டர ் ெபஞ்ச ் அகலத்�டன் ேமற்ெகாள்ள 

உத்ேத7க்கப்பட.்ள்ள�. இந்த �வாரி89:ந்� கனிமத்ைத ;ரிதெ்த.ப்ப�ல் �ைள8.தல் 

மற்6ம் ெவ(த்தல், கனமான <= நக:ம் க:>கைளப் பயன்ப.த்தப்ப.)ற�. 

1ரங்கத்�9:ந்� எ.க்கப்ப.ம் கனிமமான� (ப்பரக்ள் மற்6ம் எஸ்கேவட்டரக்ள் ^லம் 

ெகாண். ெசல்லப.ம். 

ெசயல்$ைற �ளக்கம் 

 �>8யல் வளங்கைள அSந்�ெகாள்ள �>8யல் >சாரைண ெசய்யப்ப.)ற� 

 ேமல்மண்ைண ;ரிதெ்த.க்க எஸ்கேவட்டர ் பயன்ப.த்தப்ப.)ற�. ;ரிதெ்த.த்த 

மண்ைண ேநர(யாக (ப்பரக்்� ெச'த்த ேவண்.ம். 

 உைடகல்ைல ;ரிதெ்த.க்க பயன்ப.த்�ம் ெசயல்�ைறகள் ெவ(த்தல் மற்6ம் 

ேதாண்.தல் ஆ�ம் 

 ஜாக்ஹாமர ்(25.5mm) >ட்டம் ெகாண்ட ஆழமற்ற �ைள8.தல். 

  �ைறந்தபட்ச ெவ( ம:ந்�கைள பயன்ப.த்�தல் 

7.நீர் ேதைவ 

இந்த 1ரங்கத் �ட்டத்�ற்கான ெமாத்த நீர ் ேதைவ 1.5 KLD ஆ�ம். �(நீர ் ேதைவக்கான நீர ்

ேமTர ் )ராமத்�ல் இ:ந்� )ைடக்)ற� மற்6ம் ;ற ேதைவகHக்� சாைல ேடங்கரக்ள் 

>நிேயாகத்�9:ந்�  )ைடக்)ற� 

 

 

 



 

அட்டவைண 4. நீர் இ�ப்� 

 

8. மனித வளம் 

இந்த �ட்டத்�ற்� ேதைவப.ம் ெமாத்த ஆடக்ள் 15 ஆ�ம். உள்[ர ் மக்கHக்�  தங்கள் 

வாழ்வாதாரத்ைத ெப:க்) ெகாள்ள இ� ஒ: வாய்ப்பாக வழங்கப்ப.ம். 

அட்டவைண 5. மனித வளம் 

எண் பணியாளரின் ெபயர் எண்கள் 

1. �றைமயானவர ் இயக்�பவர ் 2 

  இயந்�ர வல்'நர ் 1 

  1ரங்க ேமலாளர ் 1 

2. பா�  
�றைமயானவர ்

ஓட.்நர ் 2 

3. �றைமயற்றவர ் ெதா�லாளரக்ள் 4 

  1த்தம் ெசய்பவர ் 2 

  அ'வலக ஊ�யர ் 1 

4 ேமற்பாரை்வ மற்6ம் ேமலாண்ைம 
ஊ�யரக்ள் 

2 

 ெமாத்தம் 15 

 

9. �டக்க'� ேமலாண்ைம  

அட்டவைண 6. �டக்க'� ேமலாண்ைம 

 எண் வைக அள� அகற்�ம் $ைற  

 

1. கரிமம் 2.7 )ேலா/ நாள் 
நகராட்7 ெதாட்( (உண� 

க��கள் உட்பட) 

 

2. கனிமம் 4.05 )ேலா/ நாள் 
TNPCB அங்?கரிக்கப்பட்ட 

ம61ழற்7 

(7;7; வ�காட.்தல்களின்ப(: எம்.எஸ்.ட;ள்k  தனிநபர ்/ நாள் = 0.45 )ேலா / நாள்) 

எண் �ளக்கம் 
நீர் ேதைவ 

(kLD) 
>லம் 

1. மக்கள் �(ப்பதற்காக�ம் 
;ற உபேயாகத்�ற்�ம் 

 
0.5 kLD 

ேமTர ்)ராமத்�ல் �(நீர ்

)ைடக்)ற� (1.50   )5  வடக்� ) 

2. மரம் வளரச்7் 
 

0.5 kLD 
சாைல ேடங்கரக்ள் 

>நிேயாகத்�9:ந்�  )ைடக்)ற� 

3. &7 ஒ.க்கம் 0.5 kLD 
சாைல ேடங்கரக்ள் 

>நிேயாகத்�9:ந்�  )ைடக்)ற� 

ெமாத்தம்        1.5  KLD 



 

அட்டவைண 7. 500 1ட்டர் �ற்றள�ல் உள்ள 3வாரிகள் 

எண் 3வாரி �பரம் )ராமம், தா@க்கா �ல எண் 
பரப்பள�   

(ெஹக்ேடர்) 

I. தற்ேபா6ள்ள ம ற 3வாரிகள் 

1  ஏ. ெபரியசா= 
ேமTர ்)ராமம் 

�ளத்&ர ்தா'க்கா 
216/15B 0.75.0 

2  
�:. ஆர.் 
�த்�சா= 

ேமTர ்)ராமம் 
�ளத்&ர ்தா'க்கா 

216/5&ேபான்றைவ 0.93.5 

3 
 

�:.எஸ்.எம்.ச8ட் 
ேமTர ்)ராமம் 

�ளத்&ர ்தா'க்கா 
207/8 0.50.0 

4 �:.எம்.ேவ' 
ேமTர ்)ராமம் 

�ளத்&ர ்தா'க்கா 
207/14B, 207/15A 0.65.5 

5 �:.ஆர.்நேடசன் 
ேமTர ்)ராமம் 

�ளத்&ர ்தா'க்கா 
216/1 1.47.5 

6 

சாய் ஹரிதம் 
இன்;ரா (;) 
9=ெடட் 

ேமTர ்)ராமம் 
�ளத்&ர ்தா'க்கா 

207/21B, 207/22B2, 
207/23 

1.30.5 

7 �:.ெஜயராஜ் 
ேமTர ்)ராமம் 

�ளத்&ர ்தா'க்கா 

40/5B, 40/6B, 40/7A, 
40/8A, 40/9A, 40/10B2 
& 40/11A 

0.81.0 

III.  $ன்ெமா'யப்பட்ட 3வாரி 

10 ஆர.் �த்�சா= 
ேமTர ்)ராமம் 

�ளத்&ர ்தா'க்கா 
80/20, 80/21 & 80/22 0.82.0 

11 

சாய் ஹரிதம் 
இன்;ரா (;) 
9=ெடட் 

ேமTர ்)ராமம் 
�ளத்&ர ்தா'க்கா 

80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 
80/17 & 80/19 

1.68.0 

II.  3த்தைக காலாவ�யான 3வாரிகள் 

8 என். ெரங்கசா=  
ேமTர ்)ராமம் 

�ளத்&ர ்தா'க்கா 

216/6, 216/10, 216/17, 
216/18  

0.56.0 

9 �:.எஸ்.எம்.ச8ட் 
ேமTர ்)ராமம் 

�ளத்&ர ்தா'க்கா 
216/22A 0.40.5 

                                                                                                                        ெமாத்தம் 9.89.5 

 

10. நிலத் ேதைவ 

�ன்ெமா�யப்பட்ட உைடக்கல்  �ட்டத்�ன்  ெமாத்த அள� 0.82.0 ெஹக்ேடர.் இ� 

��க்ேகாடை்ட மாவட்டத்�ல் உள்ள �ளத்&ர ் தாTக்கா>ன் ேமTர ் )ராமத்�ல் 

அைமந்�ள்ள�. 

 



 

அட்டவைண 8. நில பயன்பாட்Dன் வDவம் 

எண் நில உபேயாகம் பரப்பள�  (ெஹக்ேடர்) 

1.  �ன்ெமா�யப்பட்ட �வாரி 
ப�� 

0.54.0 

2.  �ன்ெமா�யப்பட்ட 

உள்கட்டைமப்� 

0.01.0 

3. சாைலகள் 0.01.0 

4.  ப1ைம வைளயம் 0.26.5 

5.  பயன்ப.த்தாத நிலம் - 

 ெமாத்தம் 0.82.0 ெஹக்ேடர் 

 

11. மக்கள் 3D-�ப்� 

500 5 1ற்றள>ல் எந்த வாழ்>டங்கHம் இல்ைல. �வாரிக்� 5 ).5 1ற்றள>ல் )ராமங்கள் 

உள்ளன. 

அட்டவைண 9. மக்கள் அடரத்்� 

எண் �ைச-ல் )ராமம் மக்கள் 

ெதாைக 

Fரம் 

().1.) 

1 வடக்� ேமTர ் 150 1.0 

2 )ழக்� �த்�ைடயான்பட்(  450 1.5 

3 ெதற்� �:ேவங்கவாசல் 120 3.0 

4 ேமற்� பனம்பட்( 210 1.5 

 

12. Gன் ேதைவ 

   உைடக்கல் ஏற்6வதற்க்� ேதைவப்ப.ம் எரிெபா:ள்: ஒ: மணி ேநரத்�ற்� 16 9ட்டர ்

mசல் ேதைவப்ப.ம் 

 இந்த �வாரி �ட்டத்�ற்� அ�க நீர ்மற்6ம் =ன்சாரம் ேதைவ8ல்ைல. 

13. அDப்பைட ஆய்�ன் ேநாக்கம் 

அத்�யாயத்�ல் ;ன்வ:ம் அள�:க்கள், இ:க்�ம் 1ற்6சn்ழல் nழ்நிைல பற்Sய 

தகவல்கள்கைள த:)ன்றன. 

 1. ைமக்ேரா - வானிைல ஆய்� 

 2. நீர ்nழல் 

 3. காற்6 nழல் 



 

 4. சத்தம் nழல் 

 5. மண் / நில nழல் 

 6. உ8ரியல் nழல் 

 7. ச^க ெபா:ளாதார nழல் 

13.1 ைமக்ேரா - வானிைல ஆய்� 

வளிமண்டலத்�ல் ெவளிேயற்றப்பட்ட மா1ப.த்�களின் பரவைல பா�ப்ப�ல் வானிைல 

ஒ: �க்)ய பங்� வ)க்)ற�. வானிைல காரணிகள் காலத்�டன் பரந்த ஏற்ற 

இறக்கங்கைளக் காண்;ப்பதால், நீண்டகால நம்பகமான தர�களி9:ந்� மட.்ேம 

அரத்்த�ள்ள >ளக்கம் ெபற �(aம். 

i) சராசரி �ைறந்தபடச் ெவப்பநிைல: 33.7 ெசல்7யஸ் 

ii) சராசரி அ�கபடச் ெவப்பநிைல. : 24 ெசல்7யஸ்   

iii) இப்ப��8ன் சராசரி ஆண். மைழப்ெபா��: 922.8 =.5. 

 13.2 காற்� Iழல் 

1ரங்க �த்தைக ப��8ைன  1ற்Saள்ள ப��களில் மாதாந்�ர அ(ப்பைட8ல் 1ற்6ப்�ற 

காற்6 கண்காணிப்� ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட�. 5 ).5.  1ற்றள>ல் 5 இடங்களில் (ஒ: கால 

�`வ�ம்) காற்Sன் தர ஆய்� நடத்தப்பட.்ள்ள�. பாரட்்(�ேலட் ேமட்டர ் (;எம் 10), சல்பர ்

ைட ஆக்ைச. (SO2), ைநட்ரஜன் ைட ஆக்ைச. (NO2)  ேபான்ற �க்)ய காற்6 மா1க்கள் 

கண்காணிக்கப்பட.் அதன் �(�கள் ?ேழ 1:க்கப்பட.்ள்ளன. 

காற்Sன் அ(ப்பைட நிைலகள் : PM10 (60-35 µg / m³), PM2.5 (29-16 µg / m³), SO2 (15-5 µg / m³), NO2 (24-

10 µg/ m³). இைவ அைனத்�ம்  ;ப்ரவரி �தல்  ஏப்ரல் 2021 வைர கண்காணிக்கப்பட.், ேத7ய 

1ற்6ப்�ற காற்Sன் தரதத்ேதா. ஒப்;ட.்  பாரத்்த�ல் அைனத்� அ(ப்பைட நிைலகள் NAAQ 

வைரயைறக்�ள் இ:க்�)ற�. 

13.3 ஒL  Iழல் 

�ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்ட தளத்ைதச ் 1ற்Saள்ள 5 இடங்களில் 1ற்6ப்�ற சத்தம் அள�கள் 

அள>டப்பட்டன. பகல் ேநரத்�ல் ப��ெசய்யப்பட்ட அ�கபட்ச மற்6ம் �ைறந்தபடச் 

இைரசச்ல் அள�கள் 57 (Leq dB) �தல் 38 (Leq dB) வைர இ:ந்தன, இர� ேநரங்களில் அ�கபடச் 

மற்6ம் �ைறந்தபடச் இைரசச்ல் அள�கள் 48 (Leq dB) �தல் 34 (Leq dB) வைர இ:ந்த�.  

13.4 நீர் Iழல்  

நிலத்த( நீர ்ேசா�க்கப்பட்ட� மற்6ம் �(�கள் ;ன்வ:மா6 �Sப்;டப்பட.்ள்ள�.  

 சராசரி pH அள�  6.98 �தல் 7.52 வைர உள்ள� 

 TDS ம�ப்� 178 = ) /9ட்டர ்�தல் 1250 = ) /9ட்டர ்வைர உள்ள� 

 �ேளாைர. 93.8 = ) /9ட்டர ்�தல் 722 = ) /9ட்டர ்வைர உள்ள� 

 ெமாத்த க(னத்தன்ைம 16.6 = ) /9ட்டர ்– 358  = ) /9ட்டர ்வைர உள்ள�. 



 

13.5 நிலச ்Iழல்  

pH ம�ப்� 6.75 �தல் 7.468 வைர கரிமப் ெபா:டக்Hடன் 0.025 % �தல் 0.20 % வைர இ:ப்பதால் 

மண் இயற்ைக8ல் சற்6 காரத்தன்ைமaடன் வ)க்)ற� என்பைத ப�ப்பாய்� �(�கள் 

காட.்)ன்றன. ைநட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் மற்6ம் ெபாட்டா7யம் ஆ)யவற்Sன் ெசS� மண் 

மா�ரிகளில் நல்ல அள>ல் இ:ப்ப� கண்டSயப்பட.்ள்ள�. 

                13.6 உ-ரியல் Iழல்  

                         �ன்ெமா�யப்பட்ட 1ரங்க �த்தைக ப�� ெப:ம்பா'ம் 7Sய �தரக்ள் மற்6ம் �தரக்ைளக் 

ெகாண்ட வறண்ட தரி1 நிலமா�ம். 1ரங்க �த்தைக ப��க்�ள் �Sப்;ட்ட ஆபத்தான 

தாவரங்கள் மற்6ம் >லங்)னங்கள் எ��ம் இல்ைல. 

14. �னரவ்ாழ்� / 1ள்3Dேயற்றம் 

 1ரங்கத்�ன் ஒட.்ெமாத்த நிலம் பட்டா நிலமா�ம். �ட்டப்ப�� மற்6ம் அதன் 

அ:)'ள்ள ப��கள் உள்ள மக்கHக்� இடம்ெபயர�் ேதைவ8ல்ைல. இந்த �ட்டத்�ன் 

அ:)'ள்ள )ராமங்களின் ச^க ேமம்பா. பரிs9க்கப்ப.ம். 

15. ப�ைம வளரச்M் ேமம்பாN  

 ப1ைம ேமம்பாட்(ற்காக இத்�ட்டத்ைத 1ற்Saள்ள ப��களில் அடரந்்த மரங்கள் 

வளரக்்கப்ப.ம் 

 1ற்6சn்ழல் ேமலாண்ைம �ட்டத்�ன் �க்)ய அங்கங்களில் ஒன்றாக )ரீன் ெபல்ட் 

பரிந்�ைரக்கப்பட.்ள்ள�, இ� nழ9யல், 1ற்6சn்ழல் மற்6ம் 1ற்Saள்ள ப��8ன் 

தரத்ைத ேமம்ப.த்�ம். 

 உள்[ர ்மரங்களான ேவப்பம், �ங்கம், நாவல் ேபான்றைவ ெதற்� பக்க �த்தைக எல்ைல 

மற்6ம் வ�களி'ம், ெசயல்படாத டம்ப்களி'ம் ஆண்.க்� 80 மரங்கள் என்ற 

>)தத்�ல் 5 5 இைடெவளி8ல் நடப்ப.ம். 

அட்டவைண 10. ப�ைம வளரச்M் ேமம்பாN 

ஆண்N இனங்களின் 

ெபய ர் 

நடப்பN)ன்ற 

இடம் 

எண்ணிக்ைக இைடெவளி சரை்வவல் 

2021 ேவப்பம், �ங்கம் வடக்� 80 5m 70% 

2022 நாவல் ெதற்� 80 5m 70% 

2023 <வர1, �ங்கம் )ழக்� 80 5m 70% 

2024 நாவல், �ங்கம் ெதற்� 80 5m 70% 

2025 ேவப்பம், நாவல்         ேமற்� 80 5m 70% 

                                              ெமாத்தம் 400 
 

 

 

 



 

16. எ�ர்பாரக்்கப்பNம் �ற்�சI்ழல் பா�ப்�கள் 

16.1 காற்� Iழல் மற்�ம் தணிப்� நடவDக்ைககள் 

 சாைலகள் மற்6ம் ெசப்பனிடப்படாத சாைலகளில் தண்ணீர ்ெதளிக்கப்ப.ம் 

 &7 ெவளிேயற்றத்ைதக் கட.்ப்ப.த்த நீர ் ெதளித்தல் ேபான்ற �ைறயான தணிப்� 

நடவ(க்ைககள் ;ன்பற்றப்ப.ம். 

 1ரங்க ப��ைய 1ற்Saள்ள ப��களில் சாைலகள், �டக்க�� தளம் மற்6ம் 

அ:)'ள்ள 1ரங்க வளாகங்களில் மரங்கள் வளரக்்கப்ப.ம் 

 மாைச கட.்ப்ப.த்�ம் வைக8ல் 1ரங்கப்ப��8ல் பயன்ப.த்�ம் க:>கள் 

அைனத்�ம் அவ்வப்ேபா� பராமரிப்� ேமற்ெகாள்ளப்ப.ம் 

 

16.2 சத்தம் Iழல் மற்�ம் தணிப்� நடவDக்ைககள் 

 7;7; வ�காட.்தல்களின்ப( 1ற்6ப்�ற சத்தத்ைத அவ்வப்ேபா� கண்காணித்தல் 

ெசய்யப்ப.ம். 

 ேபாக்�வரத்� வாகனங்கள் மற்6ம் ஏற்6வதற்கான அகழ்வாராய்ச7் த>ர ேவ6 

எந்த உபகரணங்கHம் அZம�க்கப்படா�. 

 இந்த க:>களில் வ:ம் இைரசச்ல் தற்கா9கமான� அ� எந்த >த தாக்கத்ைதaம் 

ஏற்ப.த்தா� 

17. �ற்�சI்ழல் ேமலாண்ைம கலத்�ற்கான ெபா�ப்�கள் (EMC) 

 EMC இன் ெபா6ப்�கள் ;ன்வ:வனவற்ைற உள்ளடக்�)ன்றன: 

  1ற்Saள்ள ப��8ன் 1ற்6சn்ழல் கண்காணிப்ப�. 

  மரம் வளரப்்ப� 

  தண்ணீரின் �ைறந்தபடச் பயன்பாடை்ட உ6� ெசய்தல். 

  மா1 கட.்ப்பாட.் நடவ(க்ைககைள �ைறயாக ெசயல்ப.த்�தல். 

18. �ற்�சI்ழல் கண்காணிப்� �ட்டம் 

த=ழ்நா. மாநில மா1 கட.்ப்பாட.் வாரியத்�ன் ((.என்.;.7.;) ப( 1ற்6ப்�ற காற்Sன் 

தரம், நீர ்மற்6ம் க�� நீர ்தரம், சத்தம் தரம் �Sத்� கண்காணிப்� பராமரிக்கப்ப.ம். 

19. �ட்ட ெசல� 

சாைலகள், 1ரங்க அ'வலகம்/ ெதா�லாளர ் ெகாட்டைக, �த'த> அைற ேபான்ற 

உள்கட்டைமப்� வச�கHக்�ம், =ன் ேசைவகHக்�ம் நீர ் வழங்க்�வதற்�ம் 

இயந்�ரங்கைள பயன் ப.த்�வதற்�ம் ேதைவப்ப.ம் ெமாத்தம் t 45,50,000 ஆ�ம். 

அட்டவைண 11: �ட்ட ெசல� �வரங்கள் 

எண் �ளக்கம் ெசல� 

1. �ட்ட ெசல� 12,30,000  

2. ெசல>னம் ெசல�  30,00,000  

3 ஈ எம் ; ெசல� 3,20,000 

 
ெமாத்தம் 45,50,000  



 

20. ெப�நி�வன �ற்�சI்ழல் ெபா�ப்� 

ெப:நி6வன 1ற்6சn்ழல் ெபா6ப்� (7இஆர)் நி�8ன் ?ேழ ;ன் வ:ம் 

ெசயல்பா.கHக்� வழங்கப்ப.ம். 

அட்டவைண 12: கார்ப்பேரட் �ற்�சI்ழல் ெபா�ப்� ெசல� 

எண் 
ெப�நி�வன �ற்�சI்ழல் ெபா�ப்� 

ெசயல்பாN 

ெசல� 

(O) 

1. 

ேமTர ் )ராமங்களில் உள்ள அர1 

பள்ளிகHக்� க�ப்பைற, நீர ் வ(கட்( 

வச�கைள வழங்�தல் 

91,000 

ெமாத்தம் 91,000 

 

21. �ட்டத்�ன் நன்ைமகள் 

 இத்�ட்டத்�ன் ^லம் மக்களின் ச^க ெபா:ளாதார நிைல உய:ம், இந்த 1ரங்க 

ப��ைய 1ற்Saள்ள ப��களில் உள்ள மக்களின் ேவைல வாய்ப்� ேநர(யாக�ம், 

மைற�ைகயாக�ம், அைமய -.ம் 

 இத்�ட்டம் 1ற்6nழ'க்� இணக்கமான நி� வ��ைறகள் மற்6ம் கட.்மானத் 

�ைற8ன் ெதா�9ன் நலZக்காக இ:க்�ம்,  

 இத்�ட்டம் ^லம் மக்களின் ச^க அல்ல� கலாசச்ார வாழ்க்ைக8ல் எந்த>தமான 

எ�ரம்ைறயான தாக்கத்ைதaம் ஏற்ப.த்தப்ேபாவ�ல்ைல. 

 

 


