
தி�ட ���க
 
   ேமன��� க� ம��
 கிராவ� �வா� 

 

ப�க�1 

���	
ழ� தா�க மதி�ப��� அறி�ைகய�� 

தி�ட	���க� 

 

4.30.0 ெஹ�ேட$ பர�பள' ெகா(ட ேமன�*$ க� ம��� கிராவ� 

 

                    ச$ேவ எ(: 134/15A, 134/15B, 134/17, 134/18, 134/19, 136/1, 136/2, 136/3A,  

136/3B, 136/3C, 136/4, 136/5, 136/6, 136/7, 136/8, 136/9, 136/10, 

143/1A, 143/1B, 143/1C, 143/1D, 143/2,143/3, 143/4, 143/5, 143/6, 

143/7A, 143/7B, 143/8, 143/10, 143/11, 144/2, 144/3, 144/4, 144/5 

   கிராம�       : ேமன�*$ 

தா<கா   : ெவ�பா�க� 

மாவ�ட�   : தி�வ(ணாமைல 

மாநில�   : தமி@நா�   

தி�.த.ெபா�ன
பல
 

த/ெப தி�.த�கேவ� 

எ!.12, பாலகி�%ண� ெத�, 'ன(வாச  நக�, 

     தி�வ!ணாமைல மாவ�ட
 – 600 063 

 

(இCத தி�ட� (EIA அறிவ��F 2006 ம��� அத� ப��ேச�ைக) பH 1 (அ) �ரIகIகJ 

(B1) ப�Kவ�� கால அ�டவைண ம��� 12 Hச�ப$ 2018 அ�� ெவளLய��ட O.M F.No. 

L-11011/175/2018-IA-II (M) கீ@ Uற�ப�டV) 

 

���	�ழ�தா�கஅறி�ைகஆேலாசக$ 

ஹுப$�எ�வ�ேராேக$சிYட� (P) LTD, ெச�ைன 

 

ெச�ட�ப$  2021 
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   ேமன��� க� ம��
 கிராவ� �வா� 

 

ப�க�2 

தி�ட	���க�  

1. தி�டவ�ள�க� 

�ர�க0தி� ெமா0த பர1பள3 4.30.0 ெஹ�டரா�
. இ7 தமி8நா�9� உ;ள 

தி�வ!ணாமைல மாவ�ட
, ெவ
பா�க
 தா�கா, ேமன��� கிராம0தி� உ;ள 

ச.ேவ எ!: 134/15A, 134/15B, 134/17, 134/18, 134/19, 136/1, 136/2, 136/3A, 136/3B, 136/3C, 136/4,  136/5, 

136/6, 136/7, 136/8, 136/9, 136/10, 143/1A, 143/1B, 143/1C, 143/1D, 143/2,143/3, 143/4, 143/5, 143/6, 143/7A, 

143/7B, 143/8, 143/10, 143/11, 144/2, 144/3, 144/4,144/5யF� அைமH7;ள7. 

தமி8 நாI சி� கன(ம ச�ைக வFதிக;, 1959 இ� வFதி 8-c (3b) இ� ப9, 

அ�கீக��க1ப�ட �ர�க0 தி�ட0ைத 90 நா�கP��; தயா��க 7�லியமான ப�தி 

தகவ� ெதாட�Q க9த0ைத தி�வ!ணாமைல உதவF இய��ந� RC No.223/கன(ம
 /2020 

- ேததியF�I:27.01.2021. 

அைத0 ெதாட�H7, தி�.த.ெபா�ன
பல
 இHத ப�தி� கான�ர�க0தி�ட0ைத 

சம�1பF0தா�. 12.02.2021 அ�� தி�வ!ணாமைல மாவ�ட
 QவFயFய� ம��
 �ர�க 

உதவF இய��ந� க9த எ! Rc No. 223/கன(ம
 /2020 Uல
 �ர�க தி�ட
 

அ�கீக��க1ப�ட7.  

EIA அறிவF1Q 2006 இ�ப9 1 (அ) சி� கன(ம�கள(� �ர�க ‘B2’ வைகயF� கீ8 

�றி1பFட1பI
 தி�ட�க; ம��
 அத� தி�0த�க; ம��
 அத� பF�ன� O.M 

ெவள(யF�I;ள F.No L-11011/175/2018-IA-II (M), ேததியF�ட7: 12.12.2018 கிள_டைர� 

க�0தி� ெகா!I இHததி�ட
 அ�டவைண 1 (a) சி� கன(ம�கள(� �ர�க'B1' வைக, 

TN SEIAA vide file No. 8414/2021 

இ0தி�ட
 11.06.2021 அ�� நைடெப�ற 213வ7 SEAC j�ட0தி�
, 05.07.2021 அ�� 

நைடெப�ற 447வ7 SEIAA j�ட0தி�
 இHத தி�ட
 மதி1பFட1ப�ட7.ேம�
 

05.07.2021ஆ
 ேததிக9த எ!. SEIAA-TN/F.No.8414/SEAC/ToR-976/2021 யF� ப9 EIA/EMP 

அறிவF�ைகைய0 தயா��க1 பய�பIகிற7. 
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ப�க�3 

வைர3 EIA / EMP அறி�ைக ம�க; க�07�ேக�Q�� j�ட0தி�காக (PH) 

சம�1பF�க1ப�I;ள7. ம�க; க�07�ேக�Q�� j�ட
 நிைறவைடHத பF�ன� ெபா7 

ம�களா� ேக�க1ப�ட ேக;வFகP
 அத�கான பதி�கP
 EIA அறி�ைகயF� 

இைண�க1பI
. இ�தியF� ���n�ழ� தா�க மதி1பpI அறி�ைக TNSEAC-�� 

���n�ழ� அqமதி ெப�வத�காக சம�1பF�க1பI
. 

2. நி�வன ெபா��ேப�F 

தி�ட ஆதரவாள� அைன07 ���nrழ� அqமதி நிபHதைனகைளs
 அத� 

ேதைவகைளs
 SEIAA, TN இலி�H7 ெபற1ப�ட3ட� உ�தியாக நிவ�0தி ெசt7 

���nrழ� ேமலா!ைம தி�ட0ைத ெசய�பI07வா�. 

 

3. ���	
ழ� உண$திற� ப_திகJ 

கீேழ உ;ள அ�டவைண -1 இ� காண1பIவ7 ேபா�, தி�ட எ�ைலயFலி�H7 15 கி.மu 

vர0தி��; அறிவF�க1ப�ட w�கிய ���nrழ� உண�திற� ப�திக; எ73
 

இ�ைல. தி�ட எ�ைலயFலி�H7 15 கி.மu vர0தி��; எHத மாநில ம��
 ேதசிய 

எ�ைலs
 இ�ைல. EIA அறிவF1பF� ப9சிற1Q வைரயைற ம��
 ெபா7வான 

வைரயைறகைள இHத தி�ட
 ஈ��கவF�ைல. தி�ட தள0திலி�H7 3 கி.மu ��றளவF� 

2 நy�நிைலக; உ;ள7. தி�ட எ�ைல�� 15 கிேலாமu�ட� ெதாைல3��; இ���
 

சிற1ப
ச�க; அ�டவைண 1-� ெகாI�க1ப�I;ள7. 

 

 

 

 

 



தி�ட ���க
 
   ேமன��� க� ம��
 கிராவ� �வா� 

 

ப�க�4 

அ�டவைண - 1தி�ட எ�ைல�_ 15 கி.ம̀ ��றளவ�� உJள ���	
ழ� 

உண$திற� ப_திகJ 

எ
( 

ப_திகJ 
வா�ெவளL aர� (15 கி.ம̀. 

பKCVைர�க�ப�ட  தி�ட இ��F எ�ைல) 
1 நிைன'	சி�னIகJ, ம��� 

பார�பKயIகJ, ப�Hய� 
 

நிைன'	சி�னIகJ: 

எ
( 

ெபய$ 
aர� 
(~கி.ம̀) 

திைச 

1 
{வரஹேர_வரா 
ேகாவF� கா|சிQர
 

11.18 N 

2 ைகலாசநாத� ேகாவF� 11.3 N 

3. 
இராவதேன_வர 

ேகாவF� கா|சிQர
 
11.51 N 

4. 
பFரவாதேன_வர 

ேகாவF� கா|சிQர
 
11.5 N 

5. 
' மட�ேக_வர 

ேகாவF� கா|சிQர
 
10.43 N 

6. 
மட�ேக_வர ெப�மா; 
ேகாவF� கா|சிQர
 

10.57 N 

7. 

ைவ�!டா ெப�மா; 
ேகாவF� ச�ேவ பFளா� 
எ! 878/286  இ� ஒ� 
ப�திைய உ;ளட�கிய 
ப�க07 நில
  
உ0திரேம~� 

14.61 SSE 

8. 
டாெம�  இ�ட�� 
உ0திரேம~� 

13.68 SSE 

9. 
ெமகாலிதி� சி_ட_ 
ெட�Iைர 

14.82 SSW 

10
. 

ெமகாலிதி� சி_ட_ 
ம��
 ேக�H_ 
ெநI�க; 

14.82 SSW 

11
. 

ெமகாலிதி� சி_ட_ 
ம��
 ேக�H_ 
ெநI�க; 

14.7 SSW 

12
. 

ெமகாலிதி� சி_ட_ 
ம��
 ேக�H_ 
ெப�நக� 

14.01 SSW 
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ப�க�5 

13
. 

ெமகாலிதி� சி_ட_ 
ம��
 ேக�H_ 
ெநI�க; 

14.61 SSW 

14 

ெமகாலிதி� சி_ட_ 
ம��
 ேக�H_ 
சி��;_ ேச071ப�I 

11.48 SW 

15
. 

பாைற ெவ�ட1ப�ட 
�ைகக; நரசம�கல
 

4.66 W 

16
. 

பாைற ெவ�ட1ப�ட 
�ைகக; சி�ப�க; 

ம��
 க�ெவ�Iக; 

மாம!�� 

4.75 W 

17
. 

பாைற ெவ�ட1ப�ட 
தி!ைண � 

ர�கணF� w�ட
 

3.35 NNW 

18 
' wகேட_வர 

ேகாவF� கா|சிQர
 
10.78 N 

பார�பKயIகJ, நிைன'	சி�னIகJ: 

எ
( 

ெபய$ 
aர� 
(~கி.ம̀) 

திைச 

1 
காமா�சி அ
ம� 
ேகாவF� 

10.94 N 

2 
ஏகா
பேர_வ� 
ேகாவF� 

11.58 N 

3. 
��ன0 ஜாமா0 
ஜுமா ம_ஜி0 

9.28 N 

4. 
வரதராஜ ெப�மா; 
ேகாவF� 

8.64 N 

5. 
' கnசேப_வர� 

ேகாவF� 
10.69 N 

6. 

' தி� 

மகாராேல_வர� 

ேகாவF� மகரா� 

5.3 ESE 

7. 

' �Hதரா வரதராஜா 
ெப�மா; ேகாவF� 

உ0திரேம~� 

14.52 SSE 

8. 

' 

வண�Hதேர_வர� 

ேகாவF� மன
பதி 
13.11 SSW 
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ப�க�6 

 

9. 

தி�1பனேமா� 
திக
ப� ெஜயF� 
ேகாவF� 

13.22 W 

10. 

' 1008 பகவா� 
மஹாவ y� திக
ப� 
ெஜயF� ேகாவF� 

13.63 WNW 

11. 

ேபரறிஞ� அ!ணா 
நிைன3 இ�ல
 
கா|சிQர
 

9.5 N 

12. 

தலQ�_வர� 

ேகாவF� / பாட�  
ெப�ரா ேகாவF� 

தி�1பன�காI 

12.21 WNW 

2 நy�நிைலக; ம��
 காIக; ப�9ய� 
 

நb$நிைலகJ 
 
எ

( 
ெபய$ 

aர� 

(~கி.ம̀) 
திைச 

1  ஓைட 
Adjacent 

to site 
N 

2 
மா�� அ�கி� உ;ள 

ஓைட 
1.83 N 

3 பால� ஆ� 5.44 N 

4 ேவகவதி ஆ� 8.05 NNE 

5 ெசtயா� ஆ�  5.08 SE 

6 
ஆடவ1பா�க
 அ�கி� 

உ;ள ஓைட 
6.83 ESE 

7 
சில
பா�க
 அ�கி� 

உ;ள வாt�கா� 
7.27 S 

8 
ஹ�ஹர1பா�க
 

அ�கி� உ;ள ஓைட 
6.82 WNW 

9 
உ0திரேம~� 

த!ணy�ெதா�9 
10.27 SSE 

10 
ெகௗ�அ
ம�ேப�ைட 

அ�கி� உ;ள ஓைட 
14.48 NNE 

11 த!டைர வாt�கா� 12.04 W 

12 
மாம!�� 

த!ணy�ெதா�9 
4.84 W 



தி�ட ���க
 
   ேமன��� க� ம��
 கிராவ� �வா� 

 

ப�க�7 

Reserve Forest: 

 
எ
( 

ெபய$ 
aர� 
(~கி.ம̀) 

திைச 

1  ம�த
 RF 9.61 SE  
3 மாநில
, ேதசிய எ�ைலக; 15 கி.மu ��றளவF� எ73
 இ�ைல 
4  

 

எ
( 

ெபய$ 
aர� 
(~கி.ம̀) 

தி
ைச 

1. 
SH-116 (கா|சிQர
- 

வHதவாசி) 

3.61 W 

2. 
NH-48 (ெட�லி - ெச�ைன) 

14.35 N 

5 ரா�வ தள�க; 15 கி.மu ��றளவF� எ73
 இ�ைல 

6 ம�க;ெதாைக ப�9ய� 
 

எ
( 

ெபய$ 
aர� 

(~கி.ம̀) & 
திைச 

ம�கJெதா
ைக 

1 
ேமன��

� 
0.33,N 1,444 

2 கி�ஜாQர
 0.33,NNW 243 

3 
Qைனத�க

; 
0.64,NE 

- 

4 
பகவHதQர


 
1.07,SSW 

777 

5 
சி�ன 

எளnேச� 
1.33,S 

- 

 
7 

நிலா அதி�3 இHத ப�தி நில அதி�3 ம!டல
-IIIகீ8 வ�கிற7. 
(�ைறHத ேசத ஆப07 ம!டல
) 
 

 

 



தி�ட ���க
 
   ேமன��� க� ம��
 கிராவ� �வா� 

 

ப�க�8 

 

 

பட
 -1 தி�ட எ�ைல�� 15 கி.மu. ெதாைலவF� உ;ள ���nrழ� உண�திற� ப�திக; 
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ப�க�9 

 

 
 

பட
-2 ஆt3 ப�தியF� தள ேவ� பா�I எ�ைல�ேகாI வைர1பட
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ப�க�10 

4. க� ம��� கிராவ� _வாKைகய���F 

 மதி1பFட1ப�I;ள QவFயFய� இ�1Q�க; 19,34,190மu3 க�, 85,964மu3 ப93பாைற  

ம��
 42,982மu3 கிராவ� ஆ�
. 

 �ர�க� j9ய இ�1Q�க; 6,04,175 மu3 க�, 28,385மu3 ப93பாைற  ம��
 58,886மu3 

கிராவ� ஆ�
. 

 வழ�க1ப�ட �றி1Q வFதிwைறகள(� அ91பைடயF� (ToR) w�ெமாழிய1ப�ட 

உ�ப0திதிற� *ஐH7 ஆ!IகP��, 3,54,815மu3 க�, 28,385மu3 ப93பாைற  

ம��
 58,886மu3 கிராவ� ஆ�
. 

*_றி�F : 

�ர�க0 தி�ட
 ம��
 ToR பய�பா�9� ப9 உ�ப0தி திற� 4,13,770மu3 க�, 28,385மu3 

ப93பாைற  ம��
 58,886மu3 கிராவ�, �ர�க0தி�  ஆழ
 நில0த9 ம�ட0திலி�H7 

23 மu 5 வ�டதி��,  ஆனா� w�ெமாழிய1ப�ட �வா� ெசய�பா�9� உ�ப0தி 

திற� ம��
 �ர�க0தி� ஆழ
 க�I1பI0த1பIகிற7 SEIAA, TN வழ�கிய ToR யF� 

ப9 w�ெமாழிய1ப�ட �வா�யF� உ�ப0தி திற� 3,54,815மu3 க�, 28,385மu3 ப93பாைற  

ம��
 58,886மu3 கிராவ� ம��
 ஆழ
 தைரம�ட0திலி�H7 18 மu வைர 

க�I1பI0த1ப�I;ள7,   

 

5. ெசய�பா� அளவ�� ���க�  

 க�, �வா� நடவ9�ைக ேம� ெகா;ளதிறHத ெவள( �ர�கவழி wைறக; 

ேம�ெகா;ள1பIகிற7. ெப|n உயர
 ம��
 ெப|n அகல
 5 மu�டரா�
. 

க
1ரச�, ஜா�ஹ
ெம�, டயம!�க
பF, 9.ஜிதிற� ஆகியைவ w�கிய 

இயHதிர�களாக பய�பI0த1பIகி�றன.  91ப�_ ேபா��வர07�� 

பய�பI0த1பI
. 

 வழ�க1ப�ட �றி1Q வFதிwைறகள(� அ91பைடயF� (ToR) 

w�ெமாழிய1ப�ட உ�ப0திதிற� ஐH7 ஆ!IகP��, 3,54,815மu3 க�, 28,385மu3 

ப93பாைற  ம��
 58,886மu3 கிராவ� ஆ�
. 
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 �ர�க� j9ய இ�1Q�க; 6,04,175 மu3 க�, 28,385மu3 ப93பாைற  ம��
 58,886மu3 

கிராவ� ஆ�
  

 மதி1பFட1ப�I;ள QவFயFய� இ�1Q�க; 19,34,190மu3 க�, 85,964மu3 ப93பாைற  

ம��
 42,982மu3 கிராவ� ஆ�
. 

 வழ�க1பட �ர�க0தி� ப9 �ர�க0தி� ஆழ
 18 மu இ���
. 

 

தி�டேதைவகJ 

I. நிலdேதைவ: 

 ேமன��� க� ம��
 கிராவ�, �ர�க0தி� ெமா0தபர1பள3 

4.30.0.ெஹ�டரா�
. 

 இ7 தமி8நா�9� உ;ள தி�வ!ணாமைல மாவ�ட
, ெவ
பா�க
 தா�கா, 

ேமன��� கிராம0தி� உ;ள ச.ேவ எ!: 134/15A, 134/15B, 134/17, 134/18, 134/19, 

136/1, 136/2, 136/3A, 136/3B, 136/3C, 136/4,  136/5, 136/6, 136/7, 136/8, 136/9, 136/10, 143/1A, 

143/1B, 143/1C, 143/1D, 143/2,143/3, 143/4, 143/5, 143/6, 143/7A, 143/7B, 143/8, 143/10, 143/11, 

144/2, 144/3, 144/4,144/5யF� அ�சேரைக 12°44'19.91"N to 12°44'28.81"N ம��
 

தy��கேரைக 79°42'29.61"E to 79°42'39.61"E யF� அைமH7;ள7. 

 �0தைக ப�தியான7 ெவ��நிைல1பர1ைப ெகா!I;ள7; கட� ம�ட0தி� 

இ�H7 ~ 103 மu உயர0தி� உ;ள7. இHதியா ேடாேபாதா; எ! 57-P/10 

இ�கண�ெகI1பF� இHதப�தி�றி�க1ப�I;ள7. நில பய�பா�I வ9வ
 

அ�டவைண -2� ெகாI�க1ப�I;ள7. 

அ�டவைண -2: நில பய�பா�H� வHவ� 

எ
( 

நில உபேயாக� 
த�ேபாைதய�ரIகdதி�டகாலdதி�ேதைவ�ப��ப_

தி(ெஹ�ேட$) 

1. �வா� �ழி 2.91.0 

2. உ;க�டைம1Q 0.01.0 

3. சாைல 0.02.0 
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4. ப�ைம வைளய
 0.30.0 

5. 
பய�பI0த1படாத
ப�தி 1.06.0 

ெமாdத� 4.30.0 

II. _வாK இ��F�கJ 

 

அ�டவைண -3: க� ம��� கிராவ� இ��F�கJ 

எ( வ�ள�க� க� (மu3)   கிராவ� (மu3)   ப93பாைற (மu3)  

1 QவFயFய�இ�1Q�க; 19,34,190 85,964 42,982 

2 �ர�க0தி�இ�1Q�க; 6,04,175 58,886 28,385 

3 உ�ப0தி அள3 3,54,815 58,886 28,385 

 

III. நb$ ேதைவ 

 ெமா0தநy� ேதைவ 4.0KLD ஆ�
 (�9நy� ம��
 உ�Qற ேதைவ – 0.5KLD, 

சாைலக; மu7 vசி அட��த� – 2.0KLD & ப�ைம வைளய
 – 1.5KLD). ேட�க� 

Uல
 ெமா0த நy� ேதைவ ��0தி ெசtய1பI
. 

 க� ம��
 கிராவ� �வா� எHத நn�கழி3கைளs
திட, திரவ அ�ல7 வாs 

வ9வ0தி� உ�ப0தி ெசtயா7. 

 �வா� ெசய�பா�9� Uல
 எHத கழி3 நy�
 ெவள(ேய�ற1படா7. 

உ�Qறகழி3நy�, கழி3நy�ேசக���
 ெதா�9யF� அ1Qற1பI0த1பI
. கழி3நy� 

ேசக���
 ெதா�9யான7 அ�வ1ேபா7 �0த
 ெசtய1பI
. 

அ�டவைண -4: நb$ ேதைவ 

எ( வ�ள�க� நb$ ேதைவ(KLD) 

1 �9நy�&உ�Qற ேதைவ 0.5 

2 vசி அட��த� 2.0 

3 ப�ைம வைளய
 1.5 

ெமாdத� 4.0 
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IV. மி�சார� ம��� எKெபா�J ேதைவ 

 �ர�க நடவ9�ைககள(� ேபா7 மி�சார
 ேதைவயF�ைல. 

பக�ேநர0தி�காைல 9 மணF wத� 6 மணF. 

 w� தி�ட வா8�ைக��
 3,63,522 லி�ட� எn.எ_.9 அ�கி�;ள �ச� 

ப
Qகள(லி�H7 ெகா!I வர1பI
. 

அ�டவைண 5: மி�சார� & எKெபா�J ேதைவ 

எ( வ�வரIகJ க� (லி�ட$) 
கிராவ� 

(லி�ட$)  
ப93பாைற 

(லி�ட$)  
gல� 

1 

�ச� ேதைவக; 

ேதாராயமாக (5 

ஆ!Iகளாக HSD இ� 

லி�ட�) 

 

3,31,008 

 

 

9,810 

 

 

22,704 

ெஹnபF / 

பFபFசிஎ� / 

ஐ.ஓ.சி.எ� / 

�ைலய�_ 

 

V. மனLதவளேதைவ 

இ0தி�ட0தி��மன(தவள
 ேதைவ 27 நப�க;. மன(தவள வFவர�க; அ�டவைண 

6இ� ெகாI�க1ப�I;ளன. 

அ�டவைண -6 தி�டdதி� மனLத ேதைவ 

எ( வ�ள�க� நப$களL�எ(ண��ைக 

திறைமயானவ� 

1 ஆபேர�ட� 10 

2 ெம�கான(� 1 

3 �ர�க ேமலாள� / 7ைணைய 1 

அைர- திறைமயானவ� 

1 9ைரவ� 5 

திறைமய�றவ� 

1 ம_�� / ெதாழிலாள�க; 10 
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Total 27 

 

VI. திட�கழி'உ�பdதி ம��� ேமலா(ைம 

 திட கழி' ேமலா(ைம 

அ�டவைண -7:நகரா�சி திட�கழி' உ�வா�க� ம��� ேமலா(ைம 

எ( வைக 
அள' 

kg/day 
அக��� oைற 

1 

ம��
 

த�ைம 

உைடய 

கழி3 

7.29 

உ;��நகரா�சி0ெதா�9கள(�Uல
அ1Qற1ப

I0த1பI
 (உண3கழி3 உ�பட) 

2 

ம��
 

த�ைம 

இ�லா 

கழி3 

4.86 

ம��ழ�சி ெசtவத�கான TNPCB அ�கீகார
 

ெப�ற wகவ�களா� அக�ற1பI
 

ெமாdத� 12.15  

_றி�F : CPCB வழிகா��தலி� பH: (MSW) சராசK திட�கழி' உ�பdதி/நாJ = 0.45 

 தbI_வ�ைள�_� கழி' ேமலா(ைம 

       தy�� வFைளவF�க j9ய கழி31 ெபா��கள(� வைக ம��
 அள3 

அ�டவைண -8இ� ெகாI�க1ப�I;ள7. 
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அ�டவைண -8:தbI_ வ�ைள�_� கழி' உ�பdதி ம��� ேமலா(ைம 

கழி' வைக 

எ( 
வ�ள�க� 

அள' 

(L/Year) 
அக��� oைற 

5.1 கழி3எ!ெணt 3.0 

ெகா;கல�கள(� ேசக��க1பI
. 

ம�சீரைம1Q / ம��ழ�சி 

ெசtவத�கான TNPCB அ�கீகார
 

ெப�ற wகவ�களா� 

அக�ற1பI
 

 

VII. அ�கி<JளமனLதவசி�ப�ட� 

அ�கி<JளமனLதவசி�ப�ட�வFவர�க; அ�டவைண 9 இ� ெகாI�க1ப�I;ளன. 

அ�டவைண -9:அ�கி<Jள மனLத வசி�ப�ட� 

எ( 
கிராம� 
ெபய$ 

aர� (≃கி.ம̀) ம��� 
திைச 

ம�கJ ெதாைக (2011 ம�கJ 
ெதாைக கண�ெக��ப��பH) 

1 ேமன��� 0.33,N 1,444 

2 கி�ஜாQர
 0.33,NNW 243 

3 Qைனத�க; 0.64,NE 277 

4 பகவHதQர
 1.07,SSW 777 

5 
சி�ன 

எளnேச� 
1.33,S 

2080 

 

6. ெதாழி�கJ 

தி�ட தளdதிலி�CV 15 கி.ம̀ ��றளவ�� உJள ெதாழி�களL� வ�வரIகJ 

அ�டவைண -10 இ� ெகா��க�ப��Jளன. 
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அ�டவைண -10: 15 கி.ம̀ ��றளவ�� உJள ெதாழி�கJ 

எ( ெபய$ 
aர� 
(~கி.ம̀)  

 

திைச 

1 
சி1கா� இ!ட_��ய� 

பா�� 4.13 WSW 

2 
ேபா�n இHதியா பFைரேவ� 

லிமிெட� 5.52 WSW 

3 
ஆ%ேலஅ�ெட
_ இHதியா 

லிமிெட� 6.12 WSW 

4 
ரா�ம� இ!ட_��_ 

லிமிெட� 5.95 WSW 

5 
ேநாப� _�� பFைரேவ� 

லிமிெட� 10.34 S 

6 
ஏ எ
 பFெரெவ�_ பFைரேவ� 

லிமிெட� 9.44 E 

7 TNWC RO கா|சிQர
 9.43 N 

8 அ�மின(ய
 இ�கா� ேப�ட� 9.51 WSW 

 

7. தி�ட ெசல' 

தி�ட0தி� ெமா0த wத�I (Uலதன) ~. 1,08,70,000/ஆ�
. இதி� EMP ெசல3 ~. 

6,00,000/- உ;ளட��
. தி�ட0தி� wத�I அ�டவைண 11 இ� ெகாI�க1ப�I;ள7. 

அ�டவைண -11: gலதன oதv�� தி�ட� 
எ( ெசல' வ�வர� ெசல' இல�சdதி� 

நிைலயான ெசல'   

1 நில0தி� வFைல 17,20,000/- 

2 wத�தவF அைற 1,00,000/- 

3 ெதாழிலாள� ெகா�டைக 1,00,000/- 



தி�ட ���க
 
   ேமன��� க� ம��
 கிராவ� �வா� 

 

ப�க�17 

4 �காதார வசதிக; 1,00,000/- 

ெமாdத�  20,20,000/- 

ெசய�பா��ெசல'   

1 இயHதிர�க; 80,00,000/- 

2 ேவலி�கான ெசல3 2,50,000/- 

ெமாdத�  82,50,000/- 
EMP ெசல'   

1 கா�� தர ேசாதைன 40,000/- 
2 நy� தர ேசாதைன 40,000/- 
3 ச1த
ேசாதைன 20,000/- 
4 தைர அதி�3 20,000/- 

ெசல'   

1 �9நy� வசதி 40,000/- 
2 �காதார ஏ�பாIக; 40,000/- 
3 பா7கா1Q க�வFக; 20,000/- 

4 நy� ெதள(0த� 20,000/- 

ெசல'   
1. �9நy� வசதி 1,50,000/- 

2. �காதார ஏ�பாIக; 50,000/- 

3. பா7கா1Q க�வFக; 
50,000/- 

4. த!ண y� ெதள(0தா� 
1,50,000/- 

5. ஆ�_ேடஷ� 
80,000/- 

ெமா0த
 EMP 
ெதாைக 

 6,00,000/- 

ெமா0த
  1,08,70,000/- 

 

8. �ரIக gட� தி�ட� 

 ம�சீரைம1Q ம��
 ம�வா83 ஆகியவ�ைற மu!I
 நிர1Qவத�கான 

தி�ட
 எ73
 இ�ைல. �0தைக வா8வF� w9வF��1 பFற� �வா� 
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�ழிக; ெபா7 ம��
 கா�நைடகள(� உ;ளா�Hத �ைழைவ0 தI�க 

w;ேவலி ேவலி பய�பI0தி ேவலி அைம�க1பI
. 

 ச�ட�க; ம��
 வFதிகள(�ப9 நடவ9�ைகக; எI�க1பI
. 

 கா�றி� vசி பர3வைத� க�I1பI0த ஈரமான 7ைளயFI
 wைற Uல
 

7ைளயFIத� ேம�ெகா;ள1பI
. 

  �!Iெவ91Q ம�I1பI0த1ப�ட அளவF� ேம�ெகா;ள1பI
. கா�றி� 

vசி பர3வைத0 தI�க ஹா� சாைலயF� UIபன( ெதள(0த� 

ப�H7ைர�க1பIகிற7. 

9. ���	
ழ�வ�ள�க� 

தி�டஆw'ப_தி (PIA): ேமன��� க� ம��
 கிராவ� எ�ைலயFலி�H7 10 கி.மu 

��றள3 ெகா!ட ஒ� ப�தி அ91பைட ஆt3கP�கான ஆt31ப�தியாக 

ஒ7�க1ப�I;ள7. 

ஆt3�கால
: அ91பைட ���nrழ� jராt3க; (ேம wத� ஜூைல 2021 வைர) 

ஆt3ப�தி��; ேம�ெகா;ள1ப�டன. 

அH�பைடஆw'களL����க�: 

 �0தைகப�தியான7கட� ம�ட0தி� இ�H7 103மu உயர0தி� உ;ள7. 

 தி�டதள
 IS 1893 (ப�தி- I) இ�ப9 ம!டல
- III இ�கீ8வ�கிற7. 

 ஆt3�கால0தி� ேமேலா�கிய கா�றி� திைச வட ேம�� திைசயா�
. 

 ஆt3 கால0தி� அதிகப�ச ெவ1பநிைல: 40oC, �ைறHதப�ச ெவ1பநிைல:23oC 

ம��
 சராச� ெவ1பநிைல: 30.86oCஆ�
. 

 அதிகப�ச சா�Q ஈர1பத
: 100 %ஆ�
, �ைறHதப�ச சா�Q ஈர1பத
: 32.27%, 

சராச� சா�Q ஈர1பத
: 66.39% 

 ஆt3 கால0தி� சராச� கா�றி� ேவக
 3.52 m/s. 
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அ�டவைண -12: உமி@'களLலி�CV ெமாdத அதிகப�ச ஜி.எ�.சி. 

மா�ப� 

அதிகப�ச 
அH�பைட 

வK 
ெசறி' 
(µg/m3) 

மதி�ப�ட�ப�ட 
அதிகK�_� 
ெசறி' (µg/m3) 

ெமாdத 
ெசறி' 
(µg/m3) 

NAAQ 
தரநிைல 

% அH�பைட 
வK�_ ேமேல 

ெசறிவ�� 
பIகளL�F 

TSPM 160 139 299 500 86.88 

PM10 64 28 92 100 43.75 

PM2.5 35 17 52 60 48.57 

SO2 15 1 16 80 6.67 

NOX 27 27 54 80 100.00 

 

���	
ழ� கா�றி�  த�ைம: 

NAAQS, 2009 இ�ப9 12 அள3��கP�� 8 இட�கள(� ���1Qற கா�றி� தர
 க! 

காணF�க1ப�I;ள7. அைன07 அள3��கள(� அதிகப�செசறி3க; ேதசிய���n 

rழ�கா��தரநிைலகP��;உ;ள7 (CPCB, NAAQS, 2009): 

 PM10  : 51µg/m3 to 54µg/m3(NAAQ தரநிைல 100 µg/m³) 

 PM2.5 : 24µg/m3to 30µg/m3(NAAQ தரநிைல 60 µg/m³) 

 SO2 : 10 µg/m3 to12µg/m3(NAAQ தரநிைல 80 µg/m³) 

 NO2 : 17µg/m3 to 22µg/m3(NAAQ தரநிைல 80 µg/m³) 

ஒலி 
ழ�: 

 ெதாழி�சாைலப�தியF� பக�ெபா�7 இைரnச� அள3க; 59.7 dB (A) ம��
 

இர3 ேநர இைரnச� அள3 53.4 dB(A) உ;ள7, இைவ CPCB ஆ� 

நி�ணயF�க1ப�டவர
பF��; உ;ள7 (75dB (A) பக� ேநர
 ம��
 70 dB (A) 

இர3 ேநர
)  
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 �9யF�1Qப�தியF� பக�ெபா�7 இைரnச� அள3க; 47.6 dB(A) wத� 50.2 

dB(A) ஆக3
, இர3 ேநரஇைரnச� அள3 40.1 dB(A) wத� 41.9 dB(A) ஆக3
 

கண�கிட1ப�I;ள7. ஆt3� கால0தி� ���rழ� ச1த
 �9யF�1Q1 

ப�திகள(� CPCB ஆ� ப�H7ைர�க1ப�ட வர
பF��; உ;ள7 (55 dB (A) பக�& 

45 dB (A) இர3). 

நிலdதHநbK�தர�: 

 8 இட�கள(� நில0த9நy�� தர
 மதி1பFட1ப�I;ள7. IS: 10500 (2012) - இ� 

ப9 நில0த9 நy� மாதி�க; �9நy� தர தர�கP�� �றி1பFட1ப�ட 

அqமதி�க1ப�ட வர
QகP��; உ;ளன. 

 சராச� pH 7.26 wத� 8.15 வைர இ���
. 

 TDS மதி1Q 623 mg/l wத� 1037 mg/l வைர ேவ�பIகிற7. 

 ச�ேப� மதி1Qக; 12.5 mg/l wத� 62.8 mg/l வைர ேவ�பIகிற7, இ7 IS 10500: 

2012 இ� ஏ���ெகா;ள0த�க வர
QகP��;ேளேய இ��கி�ற7. 

ேம�பர�F நbK� தர�: 

 ISI-IS 2296: 1992 வ�1Q C இ� ப9ேம�பர1Q நy� மாதி�க; அqமதி�க1ப�ட 

வர
QகP��; உ;ளன (கி�மி நy�க
 ெசtய1பIவைத0 ெதாட�H7 

வழ�கமான �0திக��க1ப�ட �9நy�). 

 pH 7.26 wத� 8.15 வைர இ���
. 

 ெமா0த கைரHத திட அள3 623 mg/l wத� 1037 mg/l வைர உ;ள7. 

 ெமா0த க9ன0த�ைம 149.4 mg/l wத� 403 mg/l வைர ேவ�1பIகிற7.. 

 BOD அள3 4.2 mg/l wத� 32.6 mg/lவைர ேவ�1பIகிற7. 

 COD அள3 13.5 mg/l.  wத� 92.1 mg/l வைர ேவ�1பIகிற7. 

 As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni ம��
 Se ேபா�ற கனரக உேலாக�கள(� ெசறி3 IS 

2296: 1992 வைரயFலான எ�ைலக; ஆ�
. 
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நில ���	
ழ�: 

 ஆt3 ப�தியF� எ�I (08) இட�கள(� ம! மாதி� ேம�ெகா;ள1ப�ட7. ம! 

வைகக; மண� கள(ம! கள(ம!, கள(ம!, கள(ம! மண� ம��
 கள(ம! 

ம��
 ம! மாதி�க; இய�ைகயF� ச�� கார0த�ைம ெகா!டைவ 

எ�பைத� காணலா
. 

 ம! மாதி�க; pH 7.03 wத� 8.23 வைர இ�Hதன. 

 ம!ணF� கட07
 திற� ம! மாதி�க; ஆt3 ெசts
 ேபா7 ம!ணF� 

கட07
 திற� 86 wத� 269 μmhos/cm வைர இ�Hதன. 

 ைந�ரஜ� அள3 169 kg/ha wத� 721 kg/ha வைர இ�Hதன. 

 பா_பர_ அள3 28 kg/ha wத� 126.5 kg/ha வைர இ�Hதன. 

 ெபா�டாசிய
 உ;ளட�க
 157 kg/ha wத� 283 kg/ha வைர இ�Hதன. 

உய�Kய� ���	
ழ�: 

 ஐ��ண
 க��வா�, ஐ��ண
 கிராம0தி� அைமH7;ள7. எனேவ, 

ேமலா!ைம தி�ட
 எ73
 ேதைவயF�ைல. w�ெமாழிய1ப�ட தி�ட
 

இ1ப�தியF� நில1பர1Q ���nrழலி� எHததா�க0ைதs
 ஏ�பI0தா7. 

ந�ல rழைல1 பராம��க ��வ yக இன�கைள நட3ெசtவத� Uல
 �வா� 

ப�திைய ப�ைம வைளய
 Uல
 உ�வா�க w9s
. 

 தி�டதள0தி� 10 கி.மu ��றளவF� ேதசிய ��கா, வனவFல�� சரணாலய
, 

வனவFல�� தா8வார�க; ம��
 Qலி / யாைன இ�1Q எ73
 இ�ைல. 

 தி�ட தள0தி� 10 கி.மu ��றளவF� 1 இன�க; காண1பIவதா� வனவFல�� 

உைரயாட� தி�ட
 தயா��க1பIகிற7. 

சgக ெபா�ளாதார 
ழ�: 

 இ0தி�ட
 தமி8நா�9� உ;ள தி�வ!ணாமைல மாவ�ட
, ெவ
பா�க
 

தா�கா, ேமன��� கிராம0தி� அைமH7;ள7. 2011 ம�க; ெதாைக 
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கண�ெகI1பF�ப9 தி�வ!ணமைல மாவ�ட0தி� ெமா0த ம�க; ெதாைக 

2464875 ஆ�
. 

  ேம�
 இ7 தமி8நா�9� அதிக ம�க; ெதாைக அ91பைடயF� 13 வ7 

இட0தி� உ;ள7.தி�வ!ணமைல மாவ�ட0தி� ெமா0த ம�க; 

ெதாைகஅட�0தி ஒ� ச7ர கிேலா மu�ட��� 398 நப�க;.2011 ம�க; 

ெதாைககண�ெகI1பF�,  தி�வ!ணமைல மாவ�ட0தி� 20.08% நக�1Qற 

ம�கP
 79.92% கிராம1Qற ம�கP
 உ;ளன�.  

 2011ஆ
 ஆ!I ம�க; ெதாைக கண�ெகI1பF� ேபாI மாவ�ட0தி� 

�ழHைத பாலின வFகித
 930 ஆக இ�Hத7,இ7 2001 ம�க; ெதாைக 

கண�ெகI1பF� 948 அ�கா இ�Hத7.2001 ம�க; ெதாைக கண�ெகI1பF� 

ஒ1பFI
ேபா7 மாவ�ட0தி� 2011 ம�க; ெதாைக கண�ெகI1பF� 

அதிக�07;ள7. 2011 ம�க; ெதாைக கண�ெகI1பF�ப9, மாவ�ட0தி� 

எ�0தறி3 வFகித
 74.21%ஆ�
. ஆ!கள(� க�வFயறி3 வFகித
 83.11% 

ஆ�
, இ7 மாவ�ட0தி� ெப!கள(� க�வFையைவ வ y�டா (65.32%) அதிக
. 

 

10.  எதி$ேநா�_� ���	
ழ� தா�கIகJ 

�வா� ெசய� பாIக; காரணமாக எழ�j9ய ���n rழ� ம��
 சUகப!Qகள(� 

எதி�பா��க1பI
 தா�க�க; அைடயாள
 காண1ப�I, கணF�க1ப�I மதி1பpI 

ெசtய1ப�I;ளன. 

 4.30.0 ெஹ�ட�பர1பள3 ெகா!ட ேமன��� க� ம��
 கிராவ� �ர�க
 

ஒ� ப�ட நில
, இ7 தமி8நா�9� உ;ள தி�வ!ணாமைல மாவ�ட
, 

ெவ
பா�க
 தா�கா, ேமன��� கிராம0தி� உ;ள ச.ேவ எ!: 134/15A, 134/15B, 

134/17, 134/18, 134/19, 136/1, 136/2, 136/3A, 136/3B, 136/3C, 136/4,  136/5, 136/6, 136/7, 136/8, 

136/9, 136/10, 143/1A, 143/1B, 143/1C, 143/1D, 143/2,143/3, 143/4, 143/5, 143/6, 143/7A, 143/7B, 
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143/8, 143/10, 143/11, 144/2, 144/3, 144/4,144/5யF� அ�சேரைக 12°44'19.91"N to 12°44'28.81"N 

ம��
 தy��கேரைக 79°42'29.61"E to 79°42'39.61"E யF� அைமH7;ள7. 

 �0தைக ப�தி நில1பர1Q மைல1பா�கான நில1பர1ைப ெகா!I;ள7; கட� 

ம�ட0தி� இ�H7 130மu உயர0தி� உ;ள7. வF!ண1பதார���த� ேபா7;ள 

உ;க�டைம1பF� பாதி1Q / சிரம0ைத �ைற�க அ�வலக
, கழி1பைறக; 

ேபா�ற த�ன(ைற3 உ;க�டைம1Q வழ�க1பI
. 

 உமி83க;, 7க;க;, SO2 ம��
 NOX ஆகியவ�ைற� க�I1பI0த 

ேதைவயான அைன07 கா�� மா�க�I1பா�I நடவ9�ைககP
 

பF�ப�ற1பI
. 

 கா�றி� தர0தி� மாதி�கைள ஆt3க; Uல
 கா�� rழலி� ஏ�பI
 

தா�க
 �றி07 ஆt3 ெசtய1ப�ட7. அைன07 இட�கள(�
 NOx, PM10, PM2.5 

ம��
 SO2 ஆகியவ�றி� wத� 24 மணF ேநர சராச� ெசறி3க; ேதசிய 

���1Qற கா�� தரநி�ணய�க; (NAAQS), 2009 இ� ந�� காண1பIகி�றன. 

TSPM, PM10, PM2.5, SO2 ம��
 NOx�கான w�ெமாழிய1ப�ட �ர�க0தி� 

அதிகப�செசறி3 wைறேய TSPM is 160 µg/m3, PM10 is 64 µg/m3, PM2.5 is 35 µg/m3, 

SO2 is 15 µg/m3 and NOx is 27 µg/m3 ஆ�
.எனேவ �வா� ெசய� 

ப�டபF�ன�
jட எதி�பா�க1ப�ட தா�க
 மிதமான7 எ�� w93 

ெசtயலா
. 

 அ91பைட jராtவF� w93க; ஒலி அளவான7 ெதாழி�சாைல1 

ப�தியF�
 �9யF�1Q ப�திகள(�
 உ;ள ஒலி அள3க; CPCB ஆ� 

வைரய��க1ப�ட தர0தி��; உ;ள7. ெதாழி�சா� �காதார
 ம��
 

பா7கா1Q நி�வாக0தர0தி� ேதைவகP�� அ1பா�ப�ட ச0த
 அளைவ� 

ெகா!ட வ9வைம�க1ப�ட உபகரண�க; பய�பI0த1பI
. 

 இHத தி�ட0தி�கான நy� ேதைவ தன(யா� ேட�க�கள(டமி�H7 ��0தி 

ெசtய1பI
. �வா�ையn ��றி ச�யான வ9கா� அைம�க1பI
. 
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உ�Qறகழி3நy�, கழி3நy� ேசக���
 ெதா�9யF� அ1Qற1பI0த1பI
. 

கழி3நy� ேசக���
 ெதா�9யான7 அ�வ1ேபா7 �0த
 ெசtய1பI
. �ர�க 

ெசய�பா�9� Uல
 கழி31ெபா��க; எ73
 ெவள(ேயறா7. 

 ம!ணF� தர
, நy�� தர
 ம��
 ெபா7 �காதார0ைத ச�யாக 

க�I1பI0தாவF�டா� திட�கழி3க; உ�வா�
 ெபா7 பாதி1ைப 

ஏ�பI07
. உண3� கழி3க; உ;ள(�ட நகரா�சி திட�கழி3க; நகரா�சி0 

ெதா�9யF� அக�ற1பIகி�றன. அபாயகரமான ம��
 பFற கழி3க; 

(ேமலா!ைம ம��
 நாIகடHத இய�க
) வFதிக; 1989 ம��
 அத�பFற� 

2016 இ� தி�0த�கள(� ப9 அ�கீக��க1ப�ட ம��ழ�சி Uல
 கழி3 �ச� 

எ!ெணt wைறயாக அக�ற1பI
. ேம� பர1பF� உ;ள ம! ேசமி�க1ப�I 

�0தைக ப�தி��; ப�ைம வைளய
 ேம�ெகா;வத�காக பய�பI0த1பI
. 

 �ர�க1 ப�தியF�காண1பI
 தாவர / வFல�கின�கP�� பாதகமான 

வFைள3கைள �ைற�க �ர�க0திலி�H7 உ�வா�
 vசியFைனைய 

க�IபI0தநy� ெதள(0த� ம��
 நy� ெதள(�க அைம1Qக; ஆகியைவ 

உ�வா�க1பI
 இ�வைம1Qக; �ர�க �0தைக ப�தியF� நி�வF vசியா� 

ஏ�பI
 பாதி1Q�க; இ�லாம� பா�07 ெகா;ள1பI
. 

11.  இட$ அைடயாள� ம��� ேமலா(ைம: 

     திறHத �ர�க0தி� ஆப07கைள அைடயாள
 கா�த� 

• 7ைளயFIத� 

• �!I ெவ91Q 

• அதிக1ப9யான ைகயாPத� 

• கனரக இயHதிர�க; 

  _வாKய�� பாVகா�F நடவH�ைககJ 

• பணFQ�s
 �ழி�� ெப|சி� அளைவ தy�மான(1பதி� ேபா7மான கவன
 

ெச�0த1ப�I;ள7. 
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• ெப|�க; சிதறாம� இ��க ெப|�க; 60 9கி� ேகாண0தி� ச�யாக 

சாtHதன. 

• ெப|�க; அ�1பைத0 தI�க �ழியF� ேம�Qற0தி�
 ெப|�கள(�
 

ேபா7மான வ9கா� அைம1Q ெசtய1பI
. 

• Qய� நy� வ9கா� ���வ�டார0ைத ��றி மாைலக; வ9கா� �வா�க; 

பா7கா�க1பI
. 

12.  தி�ட க(காண��F ���	
ழ� க(காண��F: 

அ�டவைண -13 : தி�ட க(காண��F ���	
ழ� க(காண��F 

எ( 
க(காண��F 

ப_தி 

மாதிK 
நிைலயIகளL� 
எ(ண��ைக 

மாதிKய�� 
அதி$ெவ( 

ப_�பாw' ெசwய 
ேவ(Hய 

அள'��கJ 

1 
வான(ைல 
ஆt3 

ஒ�� 

மணFேநர 
ம��
 
தினச� 

அ91பைடயF� 

கா�றி� ேவக
 
ம��
 திைச, 
ெவ1பநிைல, 

உறவFன� ஈர1பத
, 
வள(ம!டல 
அ�0த
, 

மைழ1ெபாழி3. 

2 
���1Qற 

கா�றி� தர
 
2 நிைலய�க; 
(கீ8ேநா�கி) 

வார0தி�� 
இர!I 

wைற: 24 
மணFேநர 
கால
 

PM10, PM2.5, SO2, and 
NO2 

3 ச0த
 

2 (ைமய 
ப�தி��; 

இர!I ம��
 
இைடயக 
ப�தியF� 
இர!I) 

ஒ�ெவா� 
ப�வ0தி��
 
ஒ� wைற 

பக� ம��
 இர3 
ேநர0தி� ���1Qற 

சமமான 
ெதாட�nசியான ஒலி 
அ�0த நிைலக; 

(��). 

4 
9.ஜி 

ெதா�1பFலி�H7 
ெவள(ேய�ற
 

9.ஜி ெதா�1பF� 
அI�� 

காலா!I PM10, PM2.5, SO2 & CO 
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5 வாகன உமி83 
வாகன�க; 
நி�07மிட
 

வாகன�கைள 
அ�வ1ேபா7 
க!காணF0த� 

கா�� உமி83 
ம��
 ச0த
, 

பF.சி.s. 

6 ம! 

தி�ட 
தள0தி��; 

இர!I 
இட�க; 

ஆ!I 
ஒ�wைற 

இய�பFய� 
ேவதியFய� 
ப!Qக;, 

ஊ�டnச07�க;, 
கன உேலாக�க; 

7 
நில1பர1Q 
rழலிய� 

10 கி.மu.��;, 
தி�ட0ைத ��றி 

U�� 
ஆ!IகP�� 
ஒ� wைற 

தாவர�கள(� 
காய�கள(� 
அறி�றிக; 

8 
ேம�பர1Q / 

நில0த9 நy�� 
தர
 

தி�ட 
தள0தி��; 

இர!I 
இட�க; 

ஆ!I 
ஒ�wைற 

ஐஎ_ஓ 10500 
நிைலயான 

அள3��க; ப9 

 

13. கழி'கைள அக��வV 

சரைள ம��
 வான(ைல பாைறயF� வ9வ0தி� அதிக �ைம, 

அக8வாராtnசி��1 பFற� பாைற ெவ�ஜன எ�ைல0 தI1பF� 

பா7கா�க1பI
  .அக8வாராtnசி ெசtய1ப�ட சரைள ேநர9யாக 91ப�� 

ஏைழ வா��பவ�கP�� சாைல தி�ட
 ம��
 தா8வான ப�திகைள 

நிர1Qத� ம��
 சம� ெசtவத�கான க�Iமான1 பணFகP�காக ஏ�ற1பI
. 

 

14.  ெதாழி�சா$ �காதார நடவH�ைககJ 

• த!ணyைர ெதள(0த�, vசி ேசக���
 wைறsட� 7ர1பணFைய1 

பய�பI07த� அ�ல7 ஈரமான பயF�சிகைள1 ேபா�ற vசி ஒI��
 

நடவ9�ைககைள ஏ���ெகா;வ7. 

• ேதா�ட
. 
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• சாதகம�ற கா�� ம��
 வள(ம!டல நிைலைமகள(� ேபா7 ெவ91பைத0 

தவF��க3
. 

• தன(1ப�ட பா7கா1Q உபகரண�கள(� பய�பாI. 9ஜிஎ
எ_ 

��றறி�ைககPட� இண�க
. 

• தy ேபா�ற நிக83கைள எதி�071 ேபாராIவத�� அவசரகால பதி� 

க�வFகைள நி�3வைத உ;ளட�கிய அவசரகால பதி� தி�ட
. 

• அபாயகரமான ெபா��கைள� ைகயாள0 ேதைவயான அைன07 

பணFயாள�கP��
 ைகயாள1பI
 அபாயகரமான ெபா�P�� ஏ�ற தன(1ப�ட 

பா7கா1Q உபகரண�க; வழ�க1பI
. 

• ஆ�-ைச� wத�தவF வசதிக; வழ�க1பI
 ம��
 அவசர கால�கள(� 

உ;�� சUக0தி�� ஊழிய�க; வF�3பI0த1பIவா�க;. 

15. ப�ைம வைளய� ேம�பா� 

�ர�க0தி�ட0தி� wத� 5 ஆ!Iகள(� 0.30.0 ெஹ�ேட� பர1பள3 ப�ைம வைளய 

வள�nசி�� ஒ7�க1ப�ட7. தி�.த.ெபா�ன
பல
 ஆ!I�� 50 மர�கைள நட3 

ெசtவேதாI ஆ!I�� ~. 80,000/- ப�ைம வைளய வள�nசி ம��
 

பராம�1பF�காக ெசலவFட1பI
 என w� ெமாழிய1ப�ட7. 

16. மா��ப_�பாw' 

கன(மைவ1Q இய�ைகயF� �றி1பF�டதள
; எனேவ மா�� தள0ைத0 ேதI
 

ேக;வF எ�வதி�ைல. இ0தள0தி� இடமா�ற
 ம��
 ம�வா83 பFரnசிைனக;, 

உண�திற�ப�திக; ேபா�றவ�ைற இ�லாததா�, இ7 ேமன��� க� ம��
 

கிராவ� �ர�க0தி�� ஏ�றதாக அைமகிற7. �ர�க0தி� ெவ�றி�� w�கியமான 

அைன07 காரணFகள(� ேதைவையs
 இHததள
 ��0தி ெசtகிற7 ம��
 இ7 

ஒ�சிறHத இடமாக இ��கலா
. 
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17. ���	
ழ� க(காண��F தி�ட� 

���nrழ� ப!Q�j�கP�� (கா��, நy�, ச0த
ம��
ம!) ���nrழ� 

க!காணF1Qதி�ட
 வ��க1ப�I;ள7, ேம�
இ7 CPCB வழிகா�Iத�கள(� 

ப9ெசய� பI0த1பI
.  �ர�க நடவ9�ைகக; காரணமாக ���nrழ� 

பாதி1Qகைள0 தணF�க���n rழ� நி�வாக0தி� திறைமயான ெசய�பI0த� 

ம��
 ெந��கமான ேம�பா�ைவ நட0த1பI
. 

18. ேபKட$ேமலா(ைமதி�ட� 

ேப�ட� ேமலா!ைம தி�ட0தி� சிற1ப
ச�க; பF�வ�மா�; 

 அவசர நிைல பணF நி�0த
 நைட wற. 

 தy பா7கா1Q அைம1Q. 

 அவசர கால பா7கா1Q உபகரண�க; & அறி�ைக ம��
 அவசர கால 

நிைலைம கான எதி�n ெசய�. 

 அ�கி� உ;ள ெதாழி�சாைலகள(லி�H7 அவசர உதவFக; ம��
 

அ�கி�;ள ெதாழி�கேளாI இைண1பFலி�1ப7. 

19. ெப�நி�வன ���	
ழ� ெபா��F 

 �ர�கதள0தி� இடமா�ற
 ம��
 ம� வா83 பFரnசிைனக; இ�ைல. 

 ெப�
பாலான கிராம�க; ேமன��� கிராம0தி� பர_பர பய� அைடகிற7, 

�ர�க
 ெசய�1ப�டா� �ர�க0 ெதாழி� ெதாழிலாள�கP�� மைற 

wகேவைலகைள வாt1Qகைள வழ��கிற7. கிராம�கள(� �ர�க ஊழிய� 

த��வத�� இட
 அள(�கி�ற7. 

 உண3 வழ�க� ம��
 அ0தியாவசிய கைடக; ேபா�ற ஆதரவான 

ெதாழி�க; கிராம�கள(� ெபா�ளாதார வள�nசியா�
. 

 1 வ7ேம, 2018 ேததியF�டMoEF& CC O.M-இ��றி1பF�டப9ெமா0தெசலவF� 2% 

(2.71ல�ச
) CER நடவ9�ைககP��ஒ7�க1பI
. 
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20. பKCVைர�க�ப�ட �ரIக தி�டdதி� ந�ைமகJ 

 இHத�ர�கநடவ9�ைகயF� wல
 27 நப��� ேவைலவாt1Q வழ��
. 

 தன(நப�வ�வாயF�w�ேன�ற
. 

 கிராம1Qற ம��
 ெபா�ளாதார0தி� சUக-ெபா�ளாதார நிைலைமக; இHத 

தி�ட0தி� காரணமாக அதிக���
, எனேவ அைன07 அள3�வ�கைளs
 

க�0தி� ெகா!I தி�ட0ைத அqமதி�க ேவ!I
. 

 இ0தி�ட
 ���nrழ� �தியாக இண�கமானதாக3
, நிதி �தியாக 

சா0தியமானதாக3
, க�Iமான0 7ைற�� பய�s;ள வைகயF�
 

இ���
. இ0தி�ட0தி� Uல
 ம�கP�� மைறwக wைறயF� ந�ைம 

பய��
. 

 

 


