
 

“ென்ண ாட்டம், ிபேல்னிக்ேி ேிாத்ிற்குட்தட்ட ரிணா 

ேடற்ே தகுிக்கு அபேேில் ங்ோப ிரிகுடா ேடற்தப்தினுள்  பத்ிழ் 

அநிஞர் டாக்டர் ேனஞர்  அர்ேள் ிணாே ிறுப்தடவுள்ப தணா 

டிினாண ிணவுச்ெின்ணம் அக்கும் திக்ோண” 
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செனல்குிப்பு 

1. திட்டயிக்கம் 

அிமுகம் 

ென்ண ாட்டம், ிபேல்னிக்ேி ேிாத்ிற்குட்தட்ட  

ரிணா ேடற்ேின் அபேே ங்ேக்ேடனின் ேடற் தப்தினுள் 

பத்ிழ் அநிஞர் டாக்டர் ேனஞர் அர்ேலக்கு தணா டிினாண 

ிணவுச்ெின்ணம் அக்ே ிே அொல் பன்ாிவு 

ெய்ப்தட்டுள்பது.  இந்ிணவுச் ெின்ணாணது பத்ிழ் அநிஞர் 

அர்ேள் ணது லத்ாற்நல் பனாே பத்ிின் தரிாங்ேபாண  

இல், இெ ற்றும் ாடேத்துநேலக்கு ஆற்நிபள்ப எப்தற்ந 

அபேந்ாண்டுேபப் தாற்நி தாாட்டும் ேில் ேடல் தப்தினுள் 

ேடற்ேில் இபேந்து சுார் 360 ீ. உட்புநாே அக்ேப்தட உள்பது. 

 

 இத்ிட்டாணது ேடனா ேட்டுப்தாட்டு ண்டன ேப்தாட்டில் CRZ-

IV-Aல் அக்ேப்தட உள்பால், ிபேத்ப்தட்ட ேடனா ேட்டுப்தாட்டு 

ண்டன  ிிபநேபின் ேீழ் ாண அனுிிண ேடல் ொர் 

ண்டன னாண் குலத்ிணரிடம் தந உரி டடிக்ேேள் 

ற்ோள்பப்தட்டுள்பண. 

  

திட்ட செனல் டுத்துர்: 

 

 இத்ிட்டாணது ிே அொல் பன்ாிவு ெய்ப்தட்டு, 

ிழ்ாடு தாதுப்தித்துநின் ொர்தில் ெல்தடுத்ப்தட உள்பது. 

 

 ிழ்ாடு தாதுப்தித்துநாணது 1858ம் ஆண்டு ஆங்ேினர் 

ஆட்ெி ோனத்ில் ிறுப்தட்டது.  தின் ாட்ேபில் அெில் ாற்நங்ேப 

ாடர்ந்து ிழ்ாடு அெின் ேட்டுப்தாட்டில் இங்ேி பேேின்நது.  

இத்துநாணது ிழ்ாடு அெின் ேட்டுப்தாட்டில் உள்ப அணத்து 

அசு ற்றும்  தாது உதாே ேட்டடங்ேப ிர்ாிப்திலும் 

அற்ந உரி பநில் தாரிப்திலும் தபேம் ேங்ோற்நி 
பேேிநது. 

 

 

 



 

 

இத்ிட்டாணது ிழ்ாடு தாதுப்தித்துநின் பன் 

னப் தாநிாபர், னப் தாநிாபர் (ென்ண ண்டனம்), 

ேண்ோிப்புப் தாநிாபர்,  ேட்டட (ேட்டுாணம் ற்றும் தாரிப்பு) 

ட்டம் ஆேிாரின் ெீரி,  எபேங்ேிந் ிோட்டுல்ேபின் 

அடிப்தடில்,  ெற் தாநிாபர்,  ேட்டட ேட்டுாண ோட்டம்- 1 , 

ெப்தாக்ேம்,  ென்ண- 5  அர்ேபால் ெல்தடுத்ப்தட உள்பது. 

 

 இத்ிட்டாணது சுார் 8551.13 ெ.ீட்டர் தப்தபில் ேடற்தப்தினுள் 

அிபேப்தால் இற்கு ேடல்ொர் எலங்குபந ண்டன 

ேள் IA, II, III ற்றும் IV-A ஆேிணற்நின்தடி உரி அனுி 
தநப்தட ண்டிபள்பது. உரி எப்புல் ேிடக்ேப்தற்ந தின்ணர் 

திேள் ாடங்ேப்தட்டு,  சுார் 9 ா ோன அபில் ிநற்நி 
படிக்ே ிட்டிடப் தட்டுள்பது. 

 

பன்ாிப்தட்ட தணா ிணவுச்ெின்ணத்ிற்கு ேடனா எலங்கு 

பந ண்டனம்(CRZ)  அனுி ப்தடுேிநது, ணணில் இது 

ேடனா ற்றும் ேடல் ேட்டுாணத் உள்படக்ேிது.  இதுசுார் 

8551.13 ெதுீட்டர் (2.11க்ேர்) தப்தபக் ோண்டுள்பது.  ண, 

இது ேடனா எலங்குபந ண்டனம்-IVA(CRZ-IVA), ேடனா எலங்கு 

பநண்டனம்-IA(CRZ-IA) ற்றும் ேடனா எலங்ே பநண்டனம்-II  

(CRZ II) ஆேிற்ந உள்படக்ேிது. 

 

சுற்றுச்சூமல் உணர் தின் குதிகள் 

இப்தகுி ிட்டத்பம் ற்றும் அச் சுற்நிபள்ப சுற்றுச் சூலுக்ோண 

உர்ிநன் ோண்ட தகுிேலடன் ிரிக்ேிநது.  ெி பூங்ோக்ேள், 

ாின ோடுேள், அத்ிாெி ாழ்ிடங்ேள் தான்ந இில் 

அடங்கும்.  சுற்றுச்சூல் உர்ிநன் ிட்ட ல்னில் இபேந்து 15 ேி,ீ 

ான்ி தூத் உள்படக்ேி சுற்றுச்சூல் உர்ிநன் தகுிேள் 

ேீ அட்டில் ோடுக்ேப்தட்டுள்பண. 

 

 

 

 



திட்டஎல்ரனிிருந்து 15 கி.நீ சதாரயில் உள் சுற்றுச்சூமல் 

உணர்வுப் குதிகள் 

 

ய. 

எண் 
குதிகள் முன்சநாமினப்ட்ட திட்ட இருப்ிட எல்ர 

 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

சுற்றுச்சூல், 

ினப்தப்பு, 

ேனாச்ொம் 

அல்னது திந 

ாடர்புட 

ிப்புக்ோே 

ெர்ெ 

புேள், ெி 

அல்னது உள்லர் 

ெட்டங்ேபின் ேீழ் 

தாதுோக்ேப் 

தட்ட தகுிேள் 

சதால்ினல் இடங்கள் 

ய. 

எ. 

ிரவுச்ெின்ங்கள் தூபம்                     

(-கி.நீ) 

திரெ 

1. தார் ற்நி ிணவுச் 

ெின்ணம் 
0.86 N 

2. புணி ஜார்ஜ் ோட்டின் 

டக்குப் தகுிில் உள்ப 

ொப்பின் டீ்டின் த 

சுர்II/ 1 தகுி உட்தட 

1.32 N 

3. ல்னஸ்னிின் டீு (1798 

இல் ேட்டப்தட்டது) திபாக் 

ண்.IV/13 புணி  ஜார்ஜ் 

ோட்ட 

1.36 N 

4, „ஸ்ணாப்ஸ்அல்னாய்„ இடது 

புநத்ில் உள்ப ேடெி டீு 

(ெதுக்ேப் தட்ட 

தடிக்ேட்டுேலடன் 

ோட்டின் தாண 

டீு) – திபாக் ண்.I./I, புணி 

ஜார்ஜ் ோட்ட 

1.38 N 

5. ேரிென்ஸ் தாநிாபரின் 

தண்டேொன ண்.IV, புணி 

ஜார்ஜ் ோட்ட 

1.38 N 

 6. புணி ஜார்ஜ் ோட்ட 

ல்னஸ்னி டீ்டிற்கும் 

ேிபவ்ஸ் டீ்டிற்கும் 

இடில் குண்டுேள் 

ற்றும் தீங்ேிேள் ேட் 

திபாக்  IV/1 -12  ற்றும் 14-18 

அபேேில் குிக்ேப் 

தட்டுள்பது. 

1.39 N 

   7. ர்ெிங் ெோரி இல்னம் 

(திபாக் 1/3) புணி ஜார்ஜ் 

ோட்ட 

1.43 N 

  



 

 

  8 ான தனேத்ிற்கு 

ற்ே தரி ேிடங்கு 

(ாகுி ண்.II/7ல்) புணி 

ஜார்ஜ் ோட்ட 

1.43 N 

9. 1753-ம் ஆண்டு புணி ஜார்ஜ் 

ோட்டில் ேட்டப்தட்ட 

க்பவ்ஸ்  இல்னம்  
1.45 N 

10. புணி ஜார்ஜ் ோட்டில் 

உள்ப புணி  ரி 

ானத்ின் ப் 

தானத்துடன் கூடி சுற்றுச் 

சுர்   ற்றும் புக்ேப்தட்ட 

சுர்.  

1.47 N 

11. ோனர் அந திபாக் ண். V 

புணி  ஜார்ஜ் ோட்ட 
1.56 N 

12. ேிங்ஸ் தக்ஸ் திபாக் 

ண்.XXV புணி ஜார்ஜ் 

ோட்ட 

1.65 N 

13. திரிட்டிஷ் ோனாட்தட 

அிோரிேபின் த 

உேம் (இப்தாது 

ோட்ட அபேங் ோட்ெிேம் 

உள்பது) ாகுி 
ண்.XXXVI/2 புணி ஜார்ஜ் 

ோட்ட 

1.68 N 

14. அண்ணேபின்  ாில்ேள் 

ோட்டேள் ானின்ேள் 

ால்ட் அநேள் ற்றும் 

ற்தாதுள்ப பள்னி 
ோட்ட புணி ஜார்ஜ் 

ோட்டின் அபிற்கு 

தணிப்தாநேப சுற்நிலும் 

தாதுோப்பு சுர்ேள் 

1.87 N 

15. பத்ிால் தட்ட ெட்டக் 

ேல்லூரி பாேத்ில்  (ஜார்ஜ் 

டவுன்) டிட்ல் ற்றும் 

ஜாெப் ஹிம்ணர்ஸ் 

ஆேிாரின் ேல்னந 

2.42 N 

 16. ண்டார் தட்ட த 

ே சுர்.  4.25 N 

 17. அடார் ஆனம் 

6.34 SSW 

 18. அண்ாொன ிணவு தூண் 

7.38 SW 



  19. ென்ண தார் ேல்னந 

11.35 WSW 

 20. தங்ேி னில் உள்ப பது 

க்ேள் ாி ற்றும் தபேங் 

ேற்ோனத் பம். 

11.99 WSW 

 21 ெம்ாிப் பூங்ோ 

3.95 WSW 

2. சுற்றுச்சூல் 

ோங் 

ேலக்ோே 

பக்ேிாண 

அல்னது உர் 

ிநன் ோண்ட 

தகுிேள் ெதுப்பு 

ினங்ேள், 

ீர்ினேள் 

அல்னது திந ீர் 

ினேள், 

ேடனா 

ண்டனம், 

உிர்க் 

ோபங்ேள்,  

னேள், 

ோடுேள் 

 யிக்கம் தூபம்(-கி.நீ) திரெ புயினினல் 

ஒருங்கி
ரணப்பு 

கள் 

ேிண்டி 

ெி 

பூங்ோ /  

தாதுோக்ேப் 

தட்ட ோடுேள் 

(RF) 

8.25 லூ SW 13
0
021.35

o
N 

80
o
1421.55 

 ீர்ிரகள் தூபம் (- 

கி.நீ) 

திரெ 

1.  ங்ோப ிரிகுடா பத்துடன் உள்பது 

2.  கூம் / கூம் ி 0.15. N 

3.  தக்ேிங்ஹாம்  ோல்ாய் 0.41 WNW 

4.  ஏட்டரி ானா ோல்ாய் 4.70 NNW 

5.  அடார் ி 4.71 SSW 

6.  ேப்டன் ோட்டன் ோல்ாய் 6.70 NNW 

7.  ோடுங்ேபெர் ோல்ாய் 7.34 N 

8.  ோற்நன ஆறு / 

ோெஸ்ன ஆறு 

12.25 N 

9.  தள்பிக்ே ெதுப்பு ினம் 12.47 SSW 

10.  புல் / ெங்குன்நம் ரி 14.14 NW 

11.  ாம் / ட்டரி ரி 10.73 NW 

12.  பச்ெரி ரி 11.29 SW 

13.  ோட்டூர் ரி 12.20 WNW 

14.  தாபைர் ரி 14.76 WSW 

3. தாதுோக்ேப் 

தட்ட தகுிேள் 

பக்ேிாண 

அல்னது 

உர்ிநன் 

ாய்ந் 

ாங்ேள் 

அல்னது 

ினங்ேிணங்ேள்  

 ீர்ிரகள் தூபம் (- கி.நீ) திரெ 

1.  ங்ோப ிரிகுடா பத்துடன் உள்பது 

2.  கூம் / கூம் ி 0.15. N 

3.  தக்ேிங்ஹாம்  ோல்ாய் 0.41 WNW 

4.  ஏட்டரி ானா ோல்ாய் 4.70 NNW 

5.  அடார் ி 4.71 SSW 

6.  ேப்டன் ோட்டன் ோல்ாய் 6.70 NNW 

 

  
 

ோடுங்ேபெர் ோல்ாய் 7.34 N 



 
4. 

 

இணப்தபேக்ேத்ிற்
ோே கூடு ேட்டுல், 

உவு டுல், 

ஏய்டுப்தது, 

குபிர்ோனத்ில் 

உிர் திடித்ிபேந்ல், 

இடம்தர்ல் 

ஆேிற்நிற்கு 

தன்தடுத்ப் தடும் 

தகுிேள் 

உள்ாட்டு, ேடனா, 

ேடல் அல்னது 

ினத்டி ீர் 

ோற்நன ஆறு / 

ோெஸ்ன ஆறு 

12.25 N 

தள்பிக்ே ெதுப்பு ினம் 12.47 SSW 

புல் / ெங்குன்நம் ரி  14.14 NW 

ாம் / ெங்குன்நம் ரி 10.73 NW 

பச்ெரி ரி 11.29 SW 

ோட்டூர் ரி 12.20 WNW 

தாபைர் ரி 14.76 WSW 

ீர்ிரகள் தூபம் (- கி.நீ) திரெ 

ாம் ட்டரி ரி 10.75 NW 

பச்ெரி ரி 11.29 SW 

ோட்டூர் ரி 12.20 WNW 

தாபைர் ரி 14.76 WSW 

5. ாின ெி 

ல்னேள் 

இல்ன 

6. தாலதுதாக்கு 

அல்னது திந 

சுற்றுனா, ாத்ிப் 

தகுிேலக்கு 

தாதுக்ேள் 

தன்தடுத்தும் 

தாேள் அல்னது 

ெிேள் 

யிக்கம் தூபம் (- கி.நீ) திரெ 

ோாஜர் ொன 0.22 W 

அபேேிலுள்ப SH-114 

(ென்ண-னி-ண்டர்) 

1.95 NNW 

அபேேிலுள்ப NH- (ென்ண- 

ஸ்ரீோகுபம்) 

4.49 NNW 

7. தாதுோப்பு 

ிறுணங்ேள் 

யிக்கம் தூபம் (- கி.நீ) திரெ 

இந்ி ேடற்தட பம் (INS) 

அடார் 

0.81 W 

அிோரிேள் திற்ெி ினம் 

(OTA) 

11.27 SW 

8. க்ேள் ாே 

அடர்த்ிாண 

அல்னது 

ேட்டடப்தகுி 

ென்ண – பம் ேபேக்குள் உள்பது 

 

 

 

 

 



 

 
 
9. 

 
 

ணிணால் 

ஆக்ேிிக்ேப்தட்ட 

சுற்றுச் சூல் 

உண்ர்ிநன் ாய்ந் 

ினத்ின் 

தன்தாட்டுப் 

தகுிேள் 

(பேத்ணேள், 

தள்பிேள், 

ிதாட்டுத் 

னங்ேள், ெபே 

ெிேள்) 

ள்ி தூபம்  (- கி.நீ) திரெ 

ிபேல்னிக்ேி அசு ாடக்ேப்தள்பி 1.41 W 

 த்ி தள்பி ீவு ாணம் 1.56 NW 

அசு ொ ல் ினப்தள்பி அண்ா 

ொன 

2.41 W 

டாக்டர் அம்தத்ேர் அசு ல் 

ினப்தள்பி லம்பூர் 

2.64 NW 

பஸ்லீம் தண்ேலக்ோண அசு 

இஸ்னாி தாணக்ோண ேல்ி 
ிறுணம் (ஹாதார்ட் ல் ினப் தள்பி)  

ாப்தட்ட 

2.65 WSW 

ாின தண்ேள் ல் ினப்தள்பி 
லம்பூர் 

3.66 WNW 

புொக்ேம் அசு ல்ினப்தள்பி 4.56 NW 

ேரிி ித்ா ந்ிர் இண்டாம் ின 

உர்ினப்தள்பி ெத்துப்தட்டு 

5.56 WNW 

தம்பூர் அசு ல்ினப்தள்பி 6.26 NNW 

ோடம்தாக்ேம் அசு ல் ினப்தள்பி  7.58 WSW 

த்ி தள்பி CLRI அடார் 7.63 SSW 

தரிார் ட்ரிக் ல்ினப்தள்பி 8.42 NW 

அொக் ேர் த்ி தள்பி 8.76 WSW 

ோபத்தூர் அசு தள்பி 10.31 NW 

ேிண்டி அசு ல் ினப்தள்பி (GHSS) 10.61 SW 

பேப்தர் ேிக்கு அசு ல் ினப்தள்பி 
(GHSS) 

10.99 W 

னி அசு ல் ினப்தள்பி  (GHSS) 11.52 NNW 

பச்ெரி அசு ல் ினப்தள்பி  
(GHSS) 

11.80 SW 

தபேங்குடி அசு ல்ினப்தள்பி 11.82 SSW 

ோட்டூர் அசு தள்பி 11.99 WNW 

ெின்ண தாபைர் அசு ல் ினப்தள்பி  
(GHSS) 

12/77 WSW 

ேிர்டு அசு ல் ினப்தள்பி 13/07 NW 

  கல்லூரிகள் தூபம்   

(- கி.நீ) 

தி
ரெ 

  ென்ண தல்ேனக்ேேம் 0.25 W 

ேித்ில் ம்தட்ட ஆய்வுக்ோண 

இாானுஜன் ேல்ி 
ிறுணம்இன்ஸ்டிடிபெட் ஃதார் 

அட்ான்ஸ்டு ஸ்டடி இன் ேிம் 

0.52 W 

ாின  ேல்லூரி  0.6 SW 

  ஏந்தூார் அசு பேத்துக் ேல்லூரி 0.92 WNW 

ென்ண தல்ேனக்ேே ரிணா 

பாேம் 

1.1 SSW 



பேந்ில் ேல்லூரி- ென்ண பேத்துக் 

ேல்லூரி  

1.79 NNW 
 
 

கல்லூரிகள் தூபம் (- 

கி.நீ) 

தி
ரெ 

ஸ்திபணட் அசு தல் பேத்துக் ேல்லூரி 

ற்றும் பேத்துண 

2.1 NNW 

த்ிாஜ் ேபிர் ேல்லூரி 2.88 W 

ேபிர் ேிநிஸ்க் ேல்லூரி 3.92 W 

அசு ேீழ்ப்தாக்ேம் பேத்துக் ேல்லூரி 4.74 WSW 

தங்ேம்தாக்ேம் னானா ேல்லூரி 5.27 W 

தச்ெப்தன் ேல்லூரி 5.68 W 

டாக்டர் அம்தத்ேர் அசு ேனக்ேல்லூரி 6.28 NNW 

அண்ா தல்ேனக்ேேம் 7.31 SW 

இந்ி ாில் தட்தக் ேேம், ென்ண 

(டி ட்ாஸ்) 

7.92 SW 

ஸ்.ஆர்.ம். தல்ேனக்ேேம் 8.28 W 

புணி அன்ணாள் ேன ற்று அநிில் 

ேல்லூரி 

9.37 NW 

ிழ்ாடு டிப்பா ாட்டக்ேன 

ேல்லூரி 

10.04 NNW 

டாக்டர் ம்.ஜி.ஆர் ேல்ி ற்று ஆாய்ச்ெி 
ிறுணம் 

11.64 W 

டாக்டர் ம்.ஜி.ஆர் தல்ேனக்ேேம் 13.58 W 

ெில் தட் த்ா பேந்ில் ேல்லூரி 14.01 SSW 

நருத்துயநரகள் தூபம்                (- 

கி.நீ) 

திரெ 

அசு ேஸ்தூரிதா ோந்ி  ாய் ெய் ன 

பேத்துண 

0.99 SW 

ிழ்ாடு அசு தன்ணாக்கு உர்ெிநப்பு 

பேத்துண 

1.23 WNW 

ாஜவீ் ோந்ி அசு தாது பேத்துண 1.79 NNW 

அசு தாது பேத்துண 2.02 NW 

ாப்தட்ட அசு பேத்துண 2.4 WSW 

ென்ண ாோட்ெி பேத்துண 

எத்ாடி 

2.43 SW 

அசு ேண் பேத்துண லம்பூர் 2.76 WNW 

தண்ேள் ற்றும் குந்ேலக்ோண அசு 

பேத்துண லம்பூர் 3 WNW 

  ென்ண ாோட்ெி பேத்துண 

தபோள்தட்ட 

4.09 NW 

  ேீழ்ப்தாக்ேம் அசு பேத்துண 

ெத்துப்தட்டு 

4.76 WNW 

  ஏட்டரி அசு ோொய் பேத்துண 5.62 NW 

  ற்கு ில் னே தம்பூர் 

புி பேத்துண 6.48 NW 



ண்டார்தட்ட அசு புந 

பேத்துண 6.66 N 

ொப்தட்ட அசு பேத்துண 8.27 SW 

ாின திாபர் ோப்தடீ்டு ிறுண  

பேத்துண (ESIC) ே.ே. ேர் 
9.2 WSW 

ிபோற்நிபெர் அசு பேத்துண 10.3 N 

அசு பேத்துண ி 10.78 SSW 

அசு பேத்துண ஆனந்தூர் 11.22 SW 

ிபோற்நிபெர் அசு பேத்துண 12.76 N 

ெின்ண தாபைர் அசு பேத்துண 12.87 WSW 

அத்ிப்தட்டு அசு பேத்துண 14.02 WNW 

  அபசு கட்டடங்கள் தூபம் (- கி.நீ) திரெ 

ினேம் 0.3 WSW 

பாண் ஆேம். ெப்தாக்ேம் 0.39 W 

இந்ி ேடனா ோல்தடின் 

திாந்ி னேம் 

0.39 N 

தாதுப்தித்துந அலுனேம் 0.43 SW 

ாட்டக்ேன இக்குணேம் 0.44 W 

த்ி ாில்துந தாதுோப்புப் 

தடின் ற்குத் துந னேம் 

0.63 N 

இந்ி ரிெர்வ் ங்ேி 2.04 N 

ென்ண துநபே அநக்ேட்டப 

தற்நாண்டு ிா ேட்டிடம் 

2.05 N 

ாின தேர்ார் குநீர் ஆம் 2.17 NNW 

ாப்தட்ட ாட்ட திாபர் 

அலுனேம் 

2.18 WSW 

ென்ண உர் ீின்நம் 2.21 N 

ிழ்ாடு அசு திாபர் 

ர்ாம் 

2.21 NNW 

ண்டன ேடவுச்ெீட்டு (தாஸ்தார்ட்) 

அலுனேம், அண்ாொன 

2.35 W 

லம்பூர் ன தபேே குற்நில் 

(ாஜிஸ்ட்) ீின்நம் 

2.53 WNW 

  அபசு கட்டடங்கள் தூபம்   

 (- கி.நீ) 

திரெ 

  ிழ்ாடு ெீபேடப் திாபர் ர்வு 

ாரிம் (TNUSRB) 

2.56 WNW 

ென்ண ேனங்ே ிபக்ேம் 2.85 SSW 

ென்ண ாட்ட ஆட்ெிர் அலுனேம் 3.4 N 

 ொர் திாபர் அலுனேம் புொக்ேம் 4.9 NW 

 ொர் திாபர் அலுனேம் ே.ே.ேர் 8.02 W 

ொப்தட்ட ீின்நம் 8.53 SW 

ட்டாட்ெிர் (ாலுோ) அலுனேம். ேிண்டி 9.57 SW 



ஆனந்தூர் ன தால் ினம் 11.84 SW 

ஆனந்தூர் எபேங்ேிந் ீின்நம் 12.56 SW 

ட்டாட்ெிர் (ாலுோ) அலுனேம். 

துால் 

13.23 WSW 
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பக்ேிாண, 

உர் அல்னது 

தற்நாக்குந 

பங்ேபக் 

ோண்ட தகுிேள் 

(ினத்டி ீர் 

ஆாங்ேள், 

ற்தப்பு பங்ேள், 

ணில், 

ிொம், 

ீன்பம், சுற்றுனா, 

ேணிங்ேள்) 

ீர்ிரகள் தூபம்  

(- கி.நீ) 

திரெ 

ங்ோப ிரிகுடா 
Within the Site 

கூம் / கூம் ி 0.15 N 

தக்ேிங்ஹாம் ோல்ாய்  0.41 WNW 

ஏட்டரி ல்னா ோல்ாய் 4.70 NNW 

அடார் ி 4.71 SSW 

ேப்டன் ோட்டன் ோல்ாய் 6.70 NNW 

ோடுங்ேபெர் ோல்ாய் 7.34 N 

ோற்நன ஆறு /  ோெஸ்ன ஆறு 12.25 N 

தள்பிக்ே ெதுப்பு ினம் 12.47 SSW 

புல் / ெங்குன்நம் ரி 14.14 NW 

ாம் / ட்டரி ரி 10.73 NW 

பச்ெரி ரி 11.29 SW 

ோட்டூர் குபம் 12.20 WNW 

தாபைர் ரி 14.76 WSW 

11 ற்ேண ாசு 

அல்னது 

சுற்றுச்சூல் 

தாிப்புக்கு உட்தட்ட 

தகுிேள் 

(ற்தாதுள்ப ெட்ட 

சுற்றுச்சூல் 

ினேள் 

ீநப்தட்ட) 

 
 
 
 

இல்ன 

12 சுற்றுச்சூல் 

திச்ெணேப 

பன்க்ே ிட்டம் 

ற்தடுத்க்கூடி 

இற்ே ஆதத்துக்கு 

ஆபாேக்கூடி 

தகுிேள் 

(பூேம்தங்ேள், ெரிவு, 

ினச்ெரிவுேள், 

அரிப்பு அல்னது ீி 

அல்னது தாோண 

ோனின 

ினேள்) 

 
 

இந்ி ினாண ின அிர்வு ண்டன தடத்ின்தடி 

ஆய்வுப்தகுி  ண்டனம் III (ிாண ஆதத்து)  ேீழ் பேேிநது.  

 

ேட்டப்புேப  டிக்கும் தாது  பந ேிடட்ட ற்றும் 

ெங்குத்து ிெேபில் தாபேத்ாண ின அிர்வு குக்ேங்ேள் 

ற்றுக்ோள்பப்தடும்.  லும் இந் இடம் புல், சூநாபி ற்றும் 

சுணாி ற்தடக்கூடி ாய்ப்புள்ப இடம். 

 

 



 

 

11.  முன்சநாமினப்ட்ட யெதிகள்:  

      ென்ண ாட்டம், ிபேல்னிக்ேி ேிாத்ிற்கு அபேே ரிணா 

ேடற்ேில் ங்ோபரிகுடாில் பத்ிழ் அநிஞர் டாக்டர் ேனஞர் 

தணா ிணவுச்ெின்ணம் அக்ே பன்ாிப்தட்டது.  ாத்ப் 

தப்தபவு 2.11 க்ேர். 
 

ய.எண். யிக்கம் யியபங்கள் 

1 இடம் பத்ிழ் அநிஞர் டாக்டர் ேனஞர் தணா ிணவுச் ெின்ணம் 

ங்ோப ிரிகுடாில் உள்ப ரிணா ேடற்ேக்கு  அபேேில் 

ிபேல்னிக்ேி ேிாம் ென்ண 600 005 ிழ்ாடு ாினம் 

2 ப 

ிங்ேள் 

ாத் ப தப்தபவு  – 2.11 க்ேர் (8551.13  ெது ீட்டர்) 

  .ண். ிபக்ேம் தப்பு (ெ 

ீட்டர்) 

1 தணா ிணவுச்ெின்ண தடீம் 2263.08 

2 டதான அப்பு 2073.01 

3 தின்ணல் (Lattice)  டதானம் 1856.00 

4 ேடற்ேக்கு ன தாொரி தா 1610.60 

5 பத்ிழ் அநிஞர் டாக்டர் ேனஞர் 

ிணிடத்ினிபேந்து தானம்  

ட தா 

748.44 

சநாத்த பப்வு 8551.13 

3 ிட்ட 

கூறுேள்   

 
 
 

 

ிட்டத்ின் கூறுேள் தின்போறு: 

 தணா ிணவுச்ெின்ண தடீம்  

 ட தானம் 

 தின்ணல் (Lattice) டதானம் 

 உர்த்ப்தட்ட டதா 

 

4 ண்ரீ் 

 

கட்டுநா கட்டம்: 

இப்திாணது ேடற்தப்தின் உள்புநாே ிநற்நப்தட 

உள்பது. ேட்டுாணம் பலதுாே ோங்ேிரீட் ற்றும் 

இபேம்திணால் ட்டும் டிக்ேப்ட உள்பது.  ோங்ேிரீட் 

ேனேள் (RMC) பனம் ோண்டு   ிட்டிடப்தட்டுள்பால் 

திக்ோண ீர்  ிேவும் குநவு. 

 

ாத் ண்ரீ் ின் அபவு  - 10  KLD 

அெி ேலக்ோண தன்தாடு  -  5  KLD 

ேட்டுாண திேலக்கு                      - 10 KLD 



குடிீர் ாரி ாட்டி ெக்குந்துேள் (டங்ேர்ேள்) பனம் ண்ரீ் 

பேேிநது. 

செனல்ாட்டு கட்டம்: 

அெி ேலக்ோண தன்தாடு   - 5  KLD  

குடிீர் க்ோே ண்ரீ் ிிாேிப்தான்ேள் பனம் 

ங்ேப்தடுேிநது                       - 30 KLD 

 

5 ின்ொம் 

 

கட்டுநா கட்டம்: 

 500   KV  ிழ்ாடு ின்ொ ாரித்ினிபேந்து  (TANGEDCO)         

தநப்தடும்  

 ின் ெிப்திற்கு 123  KVA 

செனல்ாட்டு கட்டம்: 

 ின் ிணிாேம் ற்று ிபக்கு சுக்ோண  ின் 

ஆக்ேிின் பனம் (DG)  ின் ெிப்பு 

 100  KV  ிழ்ாடு ின்ொ ாரித்ினிபேந்து  (TANGEDCO)  

தநப்தடும். 

 

6 ணி பம் ய.எண் கட்டம் நிதயம் 

1 ேட்டுாணம் எபே ாபக்கு 50 

ண்ேள் (50 Nos. 

per day) 

2 ெனாக்ேம் 30 

7 ொன 

இப்பு 

ோாஜர் ொன, ெப்தாக்ேம் ிாே இந் பம் ன்கு 

இக்ேப்தட்டுள்பது. 

8 பன்ாி
ப்தட்ட ிட்டச் 

ெனவு  

பைதாய் 81.00 ோடி. 

 

 

1.1.1 அானகபநா கமிவு உருயாக்கம் நற்றும் லநாண்ரந 

அதாோண ற்றும் திந ேிவுேள் (னாண் ற்றும் ல்னக்குட்தட்ட 

இக்ேம்) ிபேத் ிிேள், 2016 இன் தடி அதாோண ேிவுப் தாபேட்ேள் 

பநாே அேற்நப்தடுேின்நண.  அதாோண ேிவுேப ெேரித்ல், 

ெித்ல்  ற்றும் அங்ேீேரிக்ேப்தட்ட று சுற்ெிாபர்ேபிடம் அேற்றுல். 

 

திட்டக்கமிவு உற்த்தி நற்றும் லநாண்ரந: 

கட்டுநா கட்டம் : (நிதயம்:  எபே ாபக்கு 100 ண்ேள்  (100 Nos. per day) 

 எபே ாபக்கு சுார்45.0 ேினா ோட்ெி ேிவுேள் பாேத்ில் 

உபோக்ேப்தடும். 

 ிணெரி அடிப்தடில் ோட்ெி / ாோட்ெி ாட்டிேள் பனம் அேற்றும் 

பந இபேக்ேிநது. 

 



 

செனல்ாட்டு கட்டம் : 

 எபே ாபக்கு ாாாே 98 ேினா ாள் ோட்ெி  ேிவுேள் பாேத்ில் 

உபோக்ேப்தடும், ிணெரி அடிப்தடில் ோட்ெி /  ாோட்ெி ாட்டிேள் பனம் 

அேற்நப்தட ண்டும். 

 

 ற்தாதுள்ப ிணிடத்ின் உள்ப இபேக்கும் சுோா ெிேள் 

பன்ாிப்தட்ட ிட்டத்ிற்கு தன்தடுத்ப்தடும், அன் ேடனா எலங்கு 

பந ண்டனம் (CRZ)  அனுி   ிழ்ாடு ாின ேடனா ண்டன 

னாண் ஆம் (TNSCZMA)  ப்ாக். ண். P1/2462/2021  ிிட்ட 06.01.2022. 

 

கமிவு ீர் உருயாக்கம்: 

இந் ிணவுச்ெின்ணாணது பத்ிழ் அநிஞர் ேனஞர் அர்ேபது ிணிட 

பாேத்ில் ாடர்ச்ெிாே அக்ேப்தடுால், ிணிடத்ிற்கு பேம் 

தார்ாபர்ேலம் எ தகுிாப தணா ிணவுச்ெின்ணத் தார்ிட 

ாய்ப்புள்பது. ண தணா ிணவு ெின்ண பாேத்ிற்ேண தித்ிோே ிட 

ற்றும் ி ேிவுேலம் ாற்றுிக்ேப்தடுில்ன. ற்ேண ேனஞர் 

ிணிட பாேத்ின ேிந ெிேள் ற்தடுத்ப்தட்டு, அற்நின்பனம் 

ற்தடும் ேிவுேள், தித்ிோே அக்ேப்தட உள்ப STP பனம் ெேரிக்ேப்தட்டு, 

உரி பநில் சுத்ிேரிக்ேப்தடவுள்பது. ண தணா ிணவுச்ெின்ணத்ிணால் 

புி ேிவுீர் உபோக்ேம் துவும் ற்தட ாய்ப்தில்ன. 

1.1.2  ணித்தம் புதுப்ித்தல் நற்றும் நறுெபீரநத்தல்  

இந் பத்ில் ோடு அல்னது ங்ேள் துவும் இல்ன.  ண ின தன்தாட்டு 

பநில் ந் ாற்நபம் இபேக்ோது ற்றும் ினம் ேேப்தடுத்துல் அல்னது 

ாற்றுல் ில்ன. 

 லும், இந் பத்ில் ணிர்ேள் ெிக்கும் இடங்ேள் துவும் இல்னாால், 

ிட்டத்ால் தாிக்ேப்தட்ட தர்ேப பிற்றுது இந்த் ிட்டத்ில் 

ஈடுதடில்ன. 

 

 ண, பன்ாிப்தட்ட ிட்டத்ில் ீள்குடிற்நம் ற்றும் று ெீப்பு 

திச்ெிணேள் துவும் இல்ன. 

 

2.  சுற்றுச் சூமின் யிக்கம் 

      அடிப்தட சுற்றுச் சூல் ஆய்வுேள்   2022 இல் ற்ோள்பப்தட்டண. 

2.1  காிரனினல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

நாதம் சயப்ிர (
0
C) நரமப்சாமிவு 

(mm) 

Relative Humidity 
(%)  

ஆயி அழுத்தம்  

HPA 

ெபாெ
ரி 

காற்
ின் 

லயக
ம் (Km/ 

hr) 

முக்கின 

காற்று 

திரெகள் 

(இருந்து)  • 

திெரி 

அதிக 

ட்ெம் 

திெரி 

குரந்த 

ட்ெம் 

சநாத்த
ம் 

ாட்கி
ன் 

எண்ணி
க்ரக 

08:30 17:30 08:30 17:30 08:30 17:30 

ெண. 29.0 20.5 28.2 1.4 83 64 23.8 22.0 5.5 N E 

திப். 31.0 21.7 4.0 0.4 80 63 25.3 23.6 6.8 W E 

ார்ச் 33.4 23.5 3.3 0.2 76 63 27.7 26.1 8.2 S SE 

ப்ல் 35.7 26.1 11.2 0.7 71 66 30.6 30.2 10.4 S SE 

 38.0 27.7 46.6 1.7 63 62 29.0 30.2 11.1 SW SE 

சூன் 37.4 27.3 74.7 4.9 59 56 26.1 27.6 11.6 W SE 

ஜுன 35.4 26.2 130.5 7.7 67 60 26.8 27.9 9.9 W S 

ஆே 34.5 25.6 145.8 8.4 71 63 27.3 28.4 9.4 W SE,S 

ெப் 34.2 25.3 169.2 8.5 74 68 28.8 29.3 7.9 W SE 

அக் 32.0 24.4 293.9 10.0 81 74 29.5 28.9 5.8 W E 

 29.7 22.9 361.6 10.4 83 74 27.5 26.2 5.7 N N 

டிெ 28.6 21.5 173.0 6.2 82 69 25.1 23.3 5.9 N NE 

அதிகம் 38 27.7 361.6 10.4 83 74 30.6 30.2 11.6 பேடாந்ி 

தபேம்தானா
ண ோற்நின் 

ிெ ற்கு 

குர
வு 

28.6 20.5 3.3 0.2 59 56 23.8 22 5.5 

ெபாெரி / 

சநாத்த
ம் 

33.2 24.4 1441.9 60.5 74.2 65.2 27.3 27.0 8.2 

 

ங்ேப்தட்ட ோனின வுேபின்தடி, ஆய்வுக் ோனத்ிற்கு ப்தட்ட குநிப்புேள் 

தின்போறு: 
 

ற்கூநி  இந்ி ாணில் ஆய்வுத் துந (IMD)  ோனினின்தடி தின்பேம் 

குநிப்புேள் ப்தட்டுள்பண: 
 

 

 ிணெரி அிேதட்ெ ப்தின 38
o
C ற்றும் ிணெரி குநந்தட்ெ ப்தின 

20.5
o
C  பந   ற்றும்   ஜணரி ாங்ேபில் திவு ெய்ப்தட்டுள்பது. 

 ஜணரி, ம்தர் ற்றும் ஜூன் ாங்ேபில் பந அிேதட்ெ ற்றும் குநந் 

தட்ெ ஈப்தம் 83% ற்றும் 56%. 

 

 ம்தர் ற்றும் ார்ச் ாங்ேபில் பந 361.6 ி.ீ ற்றும் 0.2 ி.ீ அிேதட்ெ 

ற்றும் குநந் தட்ெ  தாிவு திாேிபள்பது. 

 

 அிேதட்ெ ற்றும் குநந்தட்ெ ொெரி ோற்நின் ேம் ஜூன் ற்றும் ஜணரி 

ாங்ேபில் பந 11.6 ேி.ீ./ி ற்றும் 5.5 ேி.ீ/ி ஆே திாேிபள்பது.  

ற்கூநி இந்ி ாணில் ஆய்வுத் துந (IMD)  வுேபின்தடி, ஆண்டு 

னாங்ேி ோற்நின் பந ற்ேில் இபேந்து பேேிநது. 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                    



 

 

 

ய.எண் அவுரு கயிப்பு 

1. ப்தின அிே தட்ெ ப்தின       : 37.0
o
C 

குநந்  தட்ெ ப்தின : 24.0
o
C 

ொெரி   ப்தின            : 29.96
o
C 

2. ொெரி ஈப்தம் 72.49% 

3. ொெரி ோற்நின் ேம் 3.11  ீ/ி ( m/s) 

4. னாங்ேி ோற்நின் ிெ ற்ேில் இபேந்து  

 

2.2    காற்று சூமல் 

ஆய்வு தகுிில் சுற்றுப்புந ோற்நின் ம் ேீ ோடுக்ேப்தட்டுள்பது: 

 

ிரனக் 

குினீடு 

இடம் காற்று 

முர 

திட்ட 

எல்ரனிிருந்து 

(கி.நீ) தூபம் 

அெிமுத் 

திரெகள் 

AAQ1 ிட்ட பத்ிற்கு 

அபேேில் 

--- 0.05 W 

AAQ2 ினாப்பூர் C/W 3.36 SSW 

AAQ3 ணாம்தட்ட C/W 4.12 SW 

 

ிரனக் 

குினீடு 

இடம் காற்று 

முர 

திட்ட 

எல்ரனிிருந்து 

(கி.நீ) தூபம் 

அெிமுத் 

திரெகள் 

AAQ5 புதுப்தாக்ேம் U/W 1.85 W 

AAQ6 ெத்துதட்டு U/W 4.67 W 



AAQ7 புொக்ேம் C/W 4.25 NW 

AAQ8 ஜார்ஜ் டவுன் C/W 2.67 N 

 

 

2.3  ஒி நாசு  

ய,

எ
ண் 

இடம் இருப் 

ிடக் 

குினீடு 

திட்ட 

எல்ரனி
ிருந்து 

(கி.நீ) 

தூபம் 

அெிமுத் 

திரெகள் 

dB(A) Leq இல் 

இரபச்ெல் ிர 

CPCB தபிர சுற்றுச் 

சூமல் 

அரநப்பு கார இபவு L 

கார 

(Ld) 

L 

இப
வு 

(Ln) 

1. ிட்ட பம் N1 பத்ிற்குள் 63.4 50.5 65 55 ிேம் 

2. ினாப்பூர் N2 3.36 SSW 67.7 52.3 65 55 ிேம் 

3. ணாம்தட்ட N3 4.12 SW 63.3 51.7 65 55 ிேம் 

4. ஆிம் ிபக்கு N4 3.31 W 62.8 52.3 65 55 ிேம் 

5. புதுப்தாக்ேம் N5 1.85 W 64.3 54.8 65 55 ிேம் 

6. ெத்துப்தட்டு N6 4.67 W 68.2 56.2 65 55 ிேம் 

7. புொக்ேம் N7 4.25 NW 69.5 58.6 65 55 ிேம் 

8. ஜார்ஜ் டவுன் N8 2.67 N 66.3 57.6 65 55 ிேம் 

 

2.4    நண் சூமல் 

இருப்ிடக் 

குினீடு 

இடம் திட்ட 

எல்ரனிிருந்து 

(கி,நீ) தூபம் 

அெிமுத் திரெகள் 

S1 ிட்ட பம் பத்ிற்குள் 

S2 ினாப்பூர் 3.36 SSW 
 

S3 ணாம்தட்ட 4.12 SW 

S4 ஆிம் ிபக்கு 3.31 W 

S5 புதுப்தாக்ேம் 1.85 W 

S6 ெத்துப்தட்டு 4.67 W 

S7 புொக்ேம் 4.25 NW 

S8 ஜார்ஜ் டவுன் 2.67 N 

 

2.5    லநற்பப்பு ீரின் தபம் 

ய.எண் ீர்ிரனின் சனர் இருப்ிடக் 

குினீடு 

திட்ட 

எல்ரனிிருந்து 

தூபம் (- கி-நீ) 

திட்ட 

எல்ரனிிருந்து 

திரெ 
1. ிட்ட பத்ிற்கு 

அபேேில் ேடல் ாிரி 

SW1 பத்ிற்குள் 

2. அடார் ி  
(ஆற்நாட்டத்ின் 

ேீழ்ின) d/s 

SW2 6.62 SSW 



3. அடார் ி 
(ஆற்நாட்டத்ின் 

ல் ின)  u/s 

SW3 9.31 WSW 

4. தக்ேிங்ஹாம் 

ோல்ாய் 

(ஆற்நாட்டத்ின் 

ேீழ்ின) d/s  

SW4 0.46 W 

5. கூம்/கூம் ி 
(ஆற்நாட்டத்ின் 

ல் ின)  u/s 

SW5 1.14 
 

WNW 

6. தக்ேிங்ஹாம் 

ோல்ாய் 

(ஆற்நாட்டத்ின் 

ல் ின)   u/s 

SW6 2.04 
 

NW 

7. ஏட்டரி  ானா  

ோல்ாய் 

SW7 5.35 
 

NNW 

8. கூம்/கூம் ி 
(ஆற்நாட்டத்ின் 

ேீழ் ின)  d/s 

(ேடல் ாய்க்கு 

அபேேில்) 

SW8 0.18 N 

 

3.  எதிர்ார்க்கப்டும் சுற்றுச் சூமல் ாதிப்புகள் நற்றும் ாதிப்பு தணிப்பு 

      டயடிக்ரககள்  
 

3.1   காற்று சூமல் 

கட்டுநா கட்டம்: 

காற்று சயிலனற்த்தின் முக்கின ஆதாபங்கள்: 

 ேட்டுாண டடிக்ேேபில் இபேந்து  ோற்நில் ேனந் துேள்ேள் (ினத் ென் 

ெய்ல், ட்டுல் ற்றும் ிப்புல் தான்ந ெல்ேபால்) 

 ின்ஆக்ேி தட்டிேபின் ெல்தாடு 

 ாேண இக்ேங்ேபின் அிேரிப்பு 

 தூண்ேப அப்தற்ோே தாபேத்ப்தட்ட இந்ிங்ேபின் ெல்தாட 

 

செனல்ாட்டுக் கட்டம்:  

பிநி ற்றும் ாப உிழ்வுேபின் ஆாங்ேள்: 

 ாேண இக்ேங்ேபின்  அிேரிப்பு. 

 ின்ொம் ெனிந்ால் ின் ஆக்ேி  தட்டிப் தன்தடுத்துல். 

இந் உிழ்வுேள் ேட்டுாண ேட்டத்ில் ட்டு ிேழ்ால், ெல்தாட்டு ேட்டத்ில் 

ற்தடும் தாிப்புேள் ிேக் குநவு. 

 

 



 

ாதிப்பு டயடிக்ரககள் 

 ொனேபில் ாடர்ந்து ண்ரீ் பித்ல் ற்றும்  ாட்டி ெக்குந்து (டங்ேர்)  

பனம் ேிவுேள் ோட்டப்தடும் இடங்ேபில் அடிக்ேடி ண்ரீ்பிக்ேப்தடும். 

 ேட்டுாணக் ேபேிேள் ாடர்ந்து தாரிக்ேப்தட்டு ெ ெய்ப்தடும் அாது 

இந் உதேங்ேபினிபேந்து ாெிண குநத்ல் ற்றும் ாப பிற்நம் 

டிப்பு ிக் குநிப்புேலக்குள் தாரிக்ேப்தடும். 

 ஆழ்துப துபிடும் இந்ிங்ேலக்கு தூெி ெேரிப்தான்ேப ங்குல். 

  துபிடும் இக்குர்ேலக்கு தூெி பேபடிேள் ங்குல். 

 அேன்ந இன ங்ேள், புல்லுபேிேள், குாரி இடங்ேபச் சுற்நி உாண 

புற்ேள், ேிவுக் ேிடங்குேள், ொனேள், ோனணிேள் ற்றும் சுற்நிபள்ப திந நண்ட 

ண்டனங்ேபில் டுல். 

 தட்ால் அல்னது டீெனப் தன்தடுத்தும் தாக்குத்து ாேணங்ேபினிபேந்து 

பிறும் புேக் குநக்கும் ேில் பநாே தாரிக்ேப்தடும்.  

 

 

3.2   ஒி நாசு சூமல் : 

 

கட்டுநா கட்டம் : 
 

ேட்டுாண ேட்டத்ில் இச்ெனின் பக்ேி ஆாங்ேள்: 
 

 70-85 dB (A) ினாண ெத்த் உபோக்கும் ோற்நலத் ேபேிேள், ேற்ோந 

ேனக்ேிேள், தலதூக்ேிேள், ின் ஆக்ேி, க்ேி, அபக்ேி, அிரி தான்ந ேட்டுாண 

உதேங்ேபின் ெல்தாடு. 

 ின் ஆக்ேி தட்டிேபின் ெல்தாடு 

 ேட்டுாணப் தாபேள் ோண்டு ெல்ற்ோண ாேண இக்ேம். 

 

செனல்ாட்டுக் கட்டம்: 

 ெல்தாட்டு ேட்டத்ில் பன்ாிப்தட்ட ிட்டத்ினிபேந்து ெத்த் 

உபோக்கும் ஆாங்ேள் ின் ஆக்ேி ாகுப்பு ற்றும் ாேண இக்ேங்ேள் ஆகும். 

 இந் அனகுேபின் பனத்ில் உள்ப இச்ெல் அபவுேள் 80-85 dB (A) ம்தில் 

இபேக்கும் 

 

3.2.1   ாதிப்பு டயடிக்ரககள்  

 இந்ித்ில் இபேந்து பிறும் ெத்த்ின் தாது ோப்தடீ்டு ாப்திேள் 

ற்றும் தாதுோப்பு உதேங்ேப தன்தடுத்துல். 

 ன ெய்பம் இடங்ேபில் உள்ப அபக்ேி, ின் ஆக்ேி ாள்ேள் தான்நற்ந 

சுற்நி ல்னி ப்தர் / ஈத்ேட்டிண (லீட் ீட்)   தன்தடுத்துல். 

 ாக்ேத் குநக்ே அிர்ச்ெி உநிஞ்சும் தட்தங்ேள் தின்தற்நப்தடும். 

 உட்புநம் ற்றும் பிறும் இடங்ேபில் எனி குநப்தான்ேள் ங்ேப்தடும்.  

 ாினாபர்ேலக்கு எனித்டுப்புக் ேபேி ங்ேப்தடும், அ ாினாபர்ேள் 

தன்தடுத்தும்தடி ேட்டாப்தடுத் ண்டும். 



 8 ி  ன த்ில்  90 dB (A)க்கு ல் பிப்தடுற்கு ந்த் 

ாினாபிபம் அனுிக்ேப்தடாட்டார் ற்றும் ந்ச் சூழ்ினிலும் ந் 

எபே ொணத்ினிபேந்தும் எனி அபவு 115 dB (A)  ிட அிோே இபேக்ோது, 

 இப்தகுிில் ெத்த்ின் அபக் குநக்கும் ேில் பக்ேி திேள் 

படிந் தேல்   த்ில் ற்ோள்பப்தடும். 

3.3.   நண் சூழுல் 

கட்டுநா கட்டம்  : 

ிடக்ேிவு உற்தத்ிால் ற்தடும் தாிப்புேபின் எ பக்ேி ஆாம் ல், 

ேபேங்ேற்ேள், ோன்ேிரீட்,  ெின்ட், ெங்ேற்ேள்   தான்ந ேட்டுாணப் தாபேட்ேள் ற்றும் 

ேிவுேள், எபே ாபக்கு சுார் 45.0 ேினா ோட்ெி ேிவுேள் பாேத்ில் 

உபோக்ேப்தடும். 

செனல்ாட்டுக் கட்டம்: 

ண் ாடர்தாண அணத்து தாிப்புேலம் ேட்டுாண ேட்டத்ில் ட்டு 

ேட்டுப்தடுத்ப்தடுேின்நண;  ண ெல்தாட்டின் தாது ிட்ட பத்ின் ண்ில் ந் 

தரி தாிப்பும் இபேக்ோது. 

 

3.3.1   ாதிப்பு டயடிக்ரககள்  

 பாேத்ில் உபோகும் ிடக்ேிவு ிணெரி அடிப்தடில் ோட்ெி/ ாோட்ெி 
ாட்டிேபில் அேற்நப்தடும். 

 ந் ாில்துந ெல்பநபம் ஈடுதடில்ன,  ண தரி அபினாண 

இொணங்ேள் தன்தடுத்ப்தடில்ன.  லும் தாபேத்ப்தட்ட 

இொணங்ேள் ெரிாண ேண்ாடி ோள்ேனணில் ெிக்ேப்தட்டு அற்ேற்த 

ேக்ேிடப்தடும். 

 இந் இொணங்ேள் தாதுக்ேலக்கு  ட்டாாறு க்ேப்தடும்  ற்றும் 

தாபேத்ாண அந ப்த ினில் ெிக்ேப்தடும். 

  த்ி  ாசு ேட்டுப்தாட்டு ாரிம்  (CPCB) ிிபநேபின்தடி  

ெிப்தேத்ிற்ோண கூடுல் தரிந்துேள் தின்தற்நப்தடும். 

 அதாோண ற்று இ ேிவுேள் (னாண் ற்றும் ல்னக் ேடந்து 

இக்ேம்) ிபேத் ிிேள், 2016ன் தடி அதாோண ேிவுப் தாபேட்ேள் 

பநாே அேற்நப்தடுேின்நண. 

 

3.4     ீர் சூமல் 

 

கட்டுநா கட்டம் : 

கடல் ீர் ாதிப்ின் முக்கின ஆதாபம் 
 

 ேட்டுாண குப்தேப டிாே பிற்றுல். 

 அிேரித் ெிறு தடகு தாக்குத்ால் ாசுதடுல் அல்னது ேடனடி ண்டல்ேபில் 

இபேந்து  அசுத்ங்ேப பிிடுல். 

 சூரி எபி ண்பீேக்குள் ஊடுபோது, இன் ிபாே ப்தின 

குநேிநது. 



 ப்தின உிர்ிில் ெல்பநேப தாிக்ேிநது ற்றும் ஆாண  

தகுிேபில் ாொண ிநன் ண்டனத் உபோக்ேனாம், அ ஆாண 

தகுிக்கு  (ேடல் அல்னது ரிின் அடிப்தகுிக்கு அபேேில் ாலம்)  இடம் 

தர்ற்கு டாே இபேக்கும். 

 

செனல்ாட்டுக் கட்டம் : 
 

ெல்தாட்டு ேட்டத்ிற்ோண ீர்  எபே ாபக்கு 5 ேினா ிட்டர் (5KLD)  ற்றும் 

அது ண்ரீ் ிிாேிப்தான்ேள் பனம் ங்ேப்தடுேிநது. 
 

 துப்புவு ெிேபில் இபேந்து ட்டு ேிவு ீர் உற்தத்ி  ெய்ப்தடும்.  (டாக்டர் 

ேனஞர் ேபோிி ிணிடத்ில் (ேட்டுாண ினில்) அணத்து சுோா 

ெிேலம் தாபேத்ப்தட்டுள்பால், தாோண தாிப்புேள் துவும் ற்தடாது. 

3.4.1     ாதிப்பு டயடிக்ரககள் 

இப்தகுிில் ீர் ாசுதடுற்ோண ோம் ற்றும் ஆாம் தபேம்தாலும் 

க்ோனத்ில் ற்தப்பு ிந்ாடுன ோாே இபேக்ேனாம்.  ீர் 

ாசுதாட்டக் ேட்டுப்தடுத் தின்பேம் தாிப்பு டடிக்ேேள் டுக்ேப்தட ண்டும்: 

 

 

 ேணின்  தாது ேட்டுாண திேள் ற்ோனிோே ிறுத்ம் ெய்ப்தடும். 

 ேெிவு ற்றும் ேெித் ிர்க்ே ேட்டுாணப் தாபேட்ேள் ெரிாே படப்தட்டிபேக்ே 

ண்டும். 

 குநிப்தாே க்ோனங்ேபில் ன ெய்பம் இடங்ேபில் அிே சு அல்னது 

பர்ாண ண்டல் க்ேப்தடாது. 

 அபேேில் உள்ப இடத்ினிபேந்து தாதுக் ேிப்தநேள் தாபேத்ப்தடும் (டாக்டர் 

ேனஞர் ேபோிி ிணிடம், 06.01.2022ல் அனுி தற்று, அது ேட்டப்தட்டு 

பேேிநது), ண ேிவு ீர்  ினத்ிற்குள் ெல்ன அனுிக்ேப்தடாது. 

3.5      உனிரினல் சூமல் 

இப்தகுிில் ீர் ாசுதடுற்ோண ோம் ற்றும் ஆாம் தபேம்தாலும் 

க்ோனத்ில் ற்தப்பு ிந்ாடுல் ோாே இபேக்ேனாம்.  ீர் ாசுதாட்டக் 

ேட்டுப்தடுத் தின்பேம் ிப்பு டடிக்ேேள் டுக்ேப்தட ண்டும். 

 

 ேணின்  தாது ேட்டுாண திேள் ாடபேம். 

 ேெிவு ற்று ேெித் ிர்க்ே ேட்டுாணப் தாபேட்ேள் ெரிாே படப்தட்டிபேக்ே 

ண்டும். 

 குநிப்தாே க்ோனங்ேபில் ன ெய்பம் தஞ்சுேபில் அிே சு அல்னது 

பர்ாண ண்டல் க்ேப்தடாது. 

 அபேேில் உள்ப இடத்ினிபேந்து தாதுக் ேிப்தநேள் தாபேத்ப்தடும் .  (டாக்டர் 

ேனஞர் ேபோிி ிணிடம், 06.01.2022ல் அனுி தற்று,  அது  ேட்டப்தட்டு 

பேேிநது), ண ேிவுீர் ினத்ிற்குள் ெல்ன அனுிக்ேப்தடா 

3.5.1     ாதிப்பு டயடிக்ரககள் 

பன்ாிப்தட்ட ிட்ட பத்ில் உர்ிநன் ாய்ந் ீர்ாழ் உிரிணங்ேள் துவும் 

ோப்தடில்ன; ிபேத்ப்தட்ட பன்ாிப்தட்ட தணா ிணவுச் ெின்ணத்ிற்கு 

ேடனா எலங்கு பந ண்டனம் (CRZ)   அநிிப்தின்  4 (ii) (i)  ேடனா எலங்கு பந 

ண்டனம் (CRZ-IV) (A) தகுிில் ேடற்ே ோட்டினிபேந்து 360 ீ ானில் ரிணா 

ேடற்ேில் ங்ோப ிரிகுடாில் லது ோல் (தணா) ிணவுச் ெின்ணம்  



க்ேப்தட   உள்பது.  ார்ச் 22,2016 அன்று ெம்தந்ப்தட்ட  ாினத்ால் ிணவுச் 

ெின்ணங்ேள் / ிணவுச் ெின்ணங்ேள் ற்றும் அனுடன் ாடர்புட ெிேப 

ிர்ாிப்தற்ோே, ோத்ினிபேந்து 360 ீ ானில் தரி ீர்ாழ் 

உிரிணங்ேள் துவும் ிர்தார்க்ேப்தடில்ன. 

 

3.6     ெமூக சாருாதாப சூமல் 

ேட்டுாணப் திக்ோண ணிபம் / ன ாய்ப்புேபின் ேள் 50 ண்ேபாேவும், 

ெல்தாட்டுக் ேட்டத்ிற்கு 30 ண்ேபாேவும் இபேக்கும். 

4.     சுற்றுச் சூமல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

 

ெல்தாட்டுக் ேட்டத்ில் சுற்றுச் சூனின் ின ிப்திடுற்கு பக்ேிாண 

ற்றும் பக்ேிாண சுற்றுச் சூல் அபவுபேக்ேபின் க்ோண ேண்ோிப்பு ிேவும் 

பக்ேிாணது. அடிப்தட ினேள் தற்நி அநிவுடன், ேண்ோிப்புத் ிட்டம் 

ெல்தாட்டுக் ேட்டத்ின் ோாே சுற்றுச்சூல் ினேபில் னும் 

ெீிவுக்ோண எபே ிோட்டிாே ெல்தட படிபம் ற்றும் சுற்றுச் சூனப் 

தாதுோப்தற்கு தாபேத்ாண டுப்பு டடிக்ேேப டுக்ேனாம்.  ாசுதாட்டக் 

ேட்டுப்தடுத்துப் தான ேண்ோிப்பும் பக்ேிாணது.  ணணில் ேட்டுப்தாட்டு 

டடிக்ேேபின் ெல்ிநண ேண்ோிப்தன் பனம் ட்டு ீர்ாணிக்ே படிபம்.  

ிட்டத்ிற்குப் திந் ேண்ோிப்தின் ேீழ் தின்பேம் க்ோண ேண்ோிப்புத் 

ிட்டம் ெல்தடுத்ப்தடும்.  பன்ாிப்தட்ட ேண்ோிப்பு ிட்டம் ேீ 

ோடுக்ேப்தட்டுள்பது. 

 

4. 1   காற்று நாசுாடு நற்றும் யாிரக் கூறுகள்  

சுற்றுப்புந ோற்நின் ம் ற்றும் ின் ஆக்ேிின் உிழ்வு  ஆேி இண்டும் 

ேண்ோிக்ேப்தடும். த்ி ாசுக்ேட்டுப்தாட்டு ாரிம் (CPCB)/ சுற்றுச்சூல் ற்றும் 

ணத்துந அச்ெேம் (MOEF) –ஆல் அங்ேீேரிக்ேப் தட்ட புேழ் தற்ந சுற்றுச்சூல் 

ஆய்ேத்ின் பனம் பன்று ாங்ேலக்கு எபேபந தி ண்டனத்ில் ின் ஆக்ேி 
அக்ேப்தட்ட இடம் ற்றும் சுற்றுப்புநங்ேபில் சுற்றுப்புந ோற்நின் ம் 

ேண்ோிக்ேப்தடும். இதால், அடுக்கு ேண்ோிப்பு ற்ோள்பப்தட்டு படிவுேள் 

ாசுக்ேட்டுப்தாட்டு அிோரிேலக்கு ரிிக்ேப்தடும். 

  

4. 2   கமிவு ீர் தபம் 

இத்ிட்டத்ில் இபேந்து பிறும் ேிவுீர், இற்தில், ிில் தண்புேள் குநித்து 

ாம் எபேபந ேண்ோிக்ேப்தடும். 

 

4. 3  ஒி நாசு அவு 

பன்று  ாங்ேலக்கு எபேபந ின் ஆக்ேி தட்டிேலக்கு அபேேில் இச்ெல் அபவு 

ேண்ோிக்ேப்தடும் 

 

 

 

 



 

5.     கூடுதல் ஆய்வுகள் 

 

5. 1    இடர் அயிடல்  

தாதுாே, இடர் ிப்தடீு ன்தது ிதத்து ற்தடுற்ோண ாய்ப்புேள் (ிேழ்ேவு) 

ன்ண, அது டந்ால், ாாது ோப்தடுற்ோண ாய்ப்புேள் ன்ண?  உதேங்ேள் 

அல்னது சுற்றுச்சூல் ெத்ின் அபவு ன்ணாே இபேக்கும்,  அது வ்பவு ாொே 

இபேக்கும் (ீிம்) அதாத்ின் ின, ஆதத்ின் பிப்தாடு ற்றும் ிேழ்ின் 

ிேழ்ேவு ற்றும் ிபவுேபப் தாறுத்து. 

 

இடர் நதிப்ீட்டில் உள் டிகள்:  
 

எபே ேட்டுாண பத்ில் இடர் ிப்தடீ்ட ற்ோள்து அினிபேந்து ிேலம் 

ிதத்துக்ேபத் டுக்ே ிேவும்  பக்ேிாணது. ஆதத்து அடாப ற்றும் இடர் 

ிப்தடீு  (HIRA)  ஆய் ற் ோள்ற்ோண தாதுாண டடிக்ோே தின்பேம் 

தடி ினேபக் ேபேனாம். 

 

1.   ஆதத்து அடாப ற்றும் இடர் ிப்தடீு (HIRA)-  த் ாடங்குல் 

2.  ஆதத் அடாபம் ோல். 

3.  ஆதத்ால் தாிக்ேப்தட்ட அணத்து ப்திணபம் அடாபம் ேண்டு, அர்ேள்  

     வ்ாறு லும் தாிக்ேப்தடனாம் ன்த ீர்ாணிக்ேவும். 

4.  ஆதத் ிப்திடவும் அல்னது அடேவும். 

 

ஆத்ரத நதிப்ிடவும் அல்து அணுகவும் 

ஆதத்து ற்று தாிக்ேப்தட்ட தர்ேள் அடாபம் ோப்தட்டவுடன், அடுத் ேட்டாே 

க்ேப தாிப்தினிபேந்து தாதுோப்தற்ோே ஆதத் அடே ண்டும். அடாபம் 

ோப்தட்ட ஆதத் அடே றுக்ேப்தட்ட இடர் ிப்தடீு இபேக்ே ண்டும். 

 

இடர்  நதிப்ீடு 

இடர் ிப்தடீ்டின் ிேவும் பிாண டிங்ேபில் என்று, ீபள்ப ஆதத் அிே, 

டுத் அல்னது குநாணாே ிப்திடுது, ெல்தாடு வ்பவு ீங்கு 

ிபிக்கும் ற்றும் வ்பவு ீிாண ீங்கு ிபிக்கும் ன்தப் தாறுத்து, 

இது  „இடர் ிப்தடீு„  ன்று அக்ேப்தடுேிநது. 

 

5. 2   அான ிர 

குரந்த ஆத்து:  தட்டினிடப்தட்ட ேட்டுப்தாட்டு ினேபின் ேீழ் ீங்கு 

ற்தடுது ொத்ிில்ன,  லும் தாிப்பு ற்தட்டாலும், ோம் எப்தடீ்டபில் 

ெிநிாே இபேக்கும். 

 
 

 

டுத்தப  ஆத்து:  இந் ோண அதாங்ேள் ெிக்ேல்ேப ற்தடுத்க்கூடி, 

ஆணால் அ உங்ேள்  ன ால்ிடச் ெய்பம் ாய்ப்பு இன்னும் 

குநவு  உண்ில் ீங்கு ற்தடுற்ோண ாய்ப்புேள் அிேம் ற்றும் ிபவு 



ிேவும் ீிாே இபேக்ேனாம்.  ெிநி ோம் இந் ோண ஆதத்துக்ோண எபே 

தாதுாண உாம். 

 

அதிகநா ஆத்து :  இ அிே பன்னுரி டுக்கும் அதாங்ேள்.  அ உங்ேள் 

ன ால்ிடச் ெய்னாம், லும் இந் அதாங்ேள் பன்கூட்டி 

ிட்டிட ண்டும்.  ோம் ற்தட ாய்ப்பு இபேந்ால்,  அந் ோம் லும்பு பநிவு 

பேத்துணக்கு ெல்து, சுிணவு இப்பு அல்னது உிரிப்பு தான்ந 

ீிாணாே இபேக்ேனாம்.  ஆதத்துக்ேபின் வ்று கூறுேலக்கு (.ோ. ிபவு, 

பிப்தாடு, ாய்ப்பு) ண் ிப்தண்ேள் ங்ேப்தடுேின்நண, லும் இந் 

ிப்தண்ேள் ஆதத்துக்ோண ிப்தடீ்ட தறுற்ோே ெர்க்ேப்தடுேின்நண அல்னது 

தபேக்ேப்தடுேின்நண. 

 

ிேழ்ே தாிக்கும் ோிேள் தின்போறு: 

 சூழ்ின ற்தடும் ண்ிக்ே 

 ஆதத்ின் இடம் 

 பிப்தாட்டின் ோனம் 

 சுற்றுச் சூல் ினேள் 

 ெம்தந்ப்தட்ட தர்ேபின் ிந 

 

5. 3   ருயகா லரிடர் லநப்ிங் 
 

ரயரக 

லபமிவுகள் 

ாதிப்பு  

அரடனாம் காணல் 

ருயகா அரடனாம் 

காணல் 

ள்பம் பன்ாிப்தட்ட இடத்ில் 

ள்பத்ின் தாிப்பு டிோல் 

அப்பு, ேிவுீர் அப்பு ற்றும் 

அிே  ற்றும் திநற்நப் 

தாறுத்து. 

 
 

பக்ேிாே ஜூன , 

ெப்டம்தர்  அிே 

 தாிவு ற்றும் 

தாிக்ேப்தட்ட தகுி. 

சூநாபி, 
சுணாி 

பன்ாிப்தட்ட இடத்ில் 

சூநாபி, சுணாி தாிப்பு டேிக்கு 

தபேக்ோற்நப் தாறுத்து. 

இது ந் த்ிலும் 

ிேக்கூடி இற்ே 

ெீற்நம் தாிப்பு  H, A  ற்றும்  

I  இல் ோப்தடுேிநது. 

ினடுக்ேம் இந்ிாின் ின அிர்வு 

ண்டனங்ேபக் ோட்டும் 

தடத்ின்தடி ISI 893 (Part-I) : 2002 

இல், ினடுக்ே ண்டனம் III  ிாண 

ஆதத்து ண்டனத்ின் ேீழ் பேம் 

ென்ணில் பன்ாிப்தட்ட 

பம் அந்துள்பது. 

இது ந் த்ிலும் 

ிேக்கூடி இற்ே 

ெீற்நம் தாிப்பு  H, A  ற்றும்  

I  இல் ோப்தடுேிநது. 



பேப்பு ின் ரிங் பநற்ந தாரிப்பு, 

தலடந் ரிங் ற்றும் ேஸ் 

ேெிவு தான்ந ோங்ேபால் ீ 

ிதத்துக்ேள் டக்ேனாம்.  

ேணக்குநவு ீ ஆதத்துக்ோண 

பக்ேி ோிேபில் என்நாகும். 

 

இது ந் த்ிலும் 

ிேனாம் ற்றும்  H, A  

ற்றும்   I இணால்  

தாிக்ேப்தடுேிநாம். 

 

 

உத்ெ ிட்டம் ென்ணில் அந்துள்பது.  பந் தகுிில் குநிப்திடப்தட்டது 

தால் இற்ே ற்றும் ணிணால் உபோக்ேப்தட்ட ஆதத்துேபினிபேந்து தல்று 

ொல்ேப ிர்ோள்பனாம்.  ெபே அம்ெங்ேபின் அடிப்தடில் தரிடர்ேபின் தாது 

டுக்ேப்தடக்கூடி ெின பன்ணச்ெரிக்ே டடிக்ேேள் இந் அத்ிாத்ின்  

 

5. 4  ஆம அயினலுக்கா ஆய்வு :   

 

ெப்டம்தர் 2, 2021 அன்று ோன 7 ிக்கு ீன்திடிப் தடேப் தன்தடுத்ி ஹூதர்ட் 

ன்ிா ேர்  ெிஸ்டம்ஸ்  (HECS)   ஆ அபிலுக்ோண ஆய் டத்ிது.  ரிணா 

ேடற்ேக்கு அபேேில் உள்ப டாக்டர் ேனஞர் ேபோிி ிணவுச் ெின்ணத்ிற்கு 

ாே ேடனில் ஆ அபிலுக்ோண ஆய்வு ன்ிா ேர்  ெிஸ்டம்ஸ்  (HECS),  இந்ி 

ாில்தட்த ிறுணம் ட்ாஸ் (IITM) ற்றும் தெிதிக் ப்ல ெப்ெீ குலால் 

ற்ோள்பப்தட்டது.  இந் ேக்ேடுப்பு ேடற்ேினிபேந்து 500  ீட்டர் தூம், 17.46  

ீட்டர் ஆம் ற்றும் 10-12 ஆ அபிலுக்ோண ஆய்வு  ற்ோள்பப்தடும். 

ட்ஜடக் 4125 தார்ட்டதிள் டிஜிட்டல் ெட் ஸ்ேன் ொணார் (400/900 KHz)  

தன்தடுத்ி,  ஆ அபிலுக்ோண ஆய்வு து எப்தந்ம் ெய்ப்தட்டது. 

 

 

5.5  ஆம அயினலுக்கா ஆய்யின் கண்டுிடிப்புகள்:  

  

ிணவுச்ெின்ணத்ிற்கு தாபேத்ாண இடத்க் ேபேத்ில் ோள்ற்குக் ேீ உள்ப 

அட்ட ேடல் ேினிபேந்து தூத்பம் அனுடன் ாடர்புட ஆத்பம் 

ோட்டுேிநது. 

 

 

கரபனிிருந்து தூபம் 

(நீ) 

ஆமம் (நீ) 

50 1.88 

100 1.85 

150 1.58 

200 1.57 

250 3.40 

300 4.50 

350 5.77 

360 6.00 

400 6.80 

450 7.80 

500 9.10 
 

 

 



 

6.    திட்டத்தின் ன்ரநகள் 

 

6.1   கட்டுநா உள்கட்டரநப்ில் முன்லற்ம்:   

 

பன்ாிப்தட்ட ிட்டம் சுற்றுனா ம்தடுத்துதுடன், ிே க்ேபின் னண 

ம்தடுத்துில் ேத்ாண தங்ேபிப்திற்ோே நந் பல்ர் பத்ிழ் அநிஞர் 

டாக்டர் ேபோிி அர்ேலக்கு அப்தது தபேம் தாக்ேிாே அபம். 

 

 ல்ன ாண ேனாொத் ஆரிக்ேக்கூடி சூன உபோக்குல்; 
 

 தசுாண சுற்றுப்பும் (ேிரீன் தல்ட்), ினப்தப்பு ற்றும் ீர் ீபேற்று ோாே 

அப்தகுிின் அேிண ம்தடுத். 

 

6.2   திட்டத்தின் ிதி ன்ரநகள்:   

பன்ாிப்தட்ட பம் சுற்றுனாிற்கு ேர்ச்ெிோண என்நாே இபேக்ேிநது, லும் 

இது ென்ண ாட்டத்ின் பன்ாண இடத்ில் அந்துள்பது.  டி ற்றும்  

நபே ன ாய்ப்பு உபோக்ேத்துடன் க்ேள் ாே பேே அிோே 

இபேக்கும், இது குநிப்திட்ட தகுிின் ிி ின அிேரிக்கும். 

 

6.3   திட்டத்தின்  ெமூக  ன்ரநகள்:   

இ,னக்ேிம், ேன, ெபேப் திேள், அெில் ற்றும் ெிணிாத்துந ண தல்று 

துநேபில் டாக்டர் ேனஞர் ேபோிிின் ேத்ாண தங்ேபிப்த  ிணவு கூர் 

பன்ாிப்தட்ட பத்ின் பக்ேித்தும் ஆகும்.  இது க்ேபின் ணபம் 

அர்ேபின் எலக்ேத் ம்தடுத்தும். 

 

 ென்ண ரிணா ேடற்ே, உனேின் இண்டாது ிே ீபாண ேடற்ே 

ற்றும் இந் ிட்டம் சுற்றுனா, ேல்ி, ேனாச்ொம், இனக்ேிம் ற்றும் எபே 

ாபக்கு சுார் 10,000 தார்ாபர்ேபக் ோண்டு ாினத்ின் 

தாபேபாாத்ிற்கு ிப்பு ெர்க்ேிநது.  

 இந் ிணவுச்ெின்ணம் க்ேள் தார்ிட எபே இடத் ங்குாடு 

ட்டுல்னால், து ாட்டின் ெர்ெ புேழ்தற்ந அடாபத்பம் 

உபோக்குேிநது. 

 இந் ிட்டம் டி ற்றும் நபே ெ ாய்ப்புேப அிேரிக்கும். 

 

 

 

 



7.    சுற்றுச் சூமல் லநாண்ரநத் திட்டம்  
 

ய, 

எண் 

அவுருக்கள் கட்டுநா கட்டத்தில் 

தாக்கங்கள் 

செனல்ாட்டு கட்டத்தில் 

தாக்கங்கள் 

ாதிப்பு டயடிக்ரககள் 

1. ோற்று சூல் ோற்று ாசுதாடு ேட்டுாண 

ேட்டத்ின் பக்ேி ஆாங்ேள் 

தின்போறு 

குநிப்திடப்தட்டுள்பண: 

1) ாேண இக்ேம் 

2)  ேட்டுாண டடிக்ேேள் 

3) ின் ஆக்ேி தட்டிின் 

ெல்தாடு. 

ெல்தாட்டின் தாது 

ோற்று ாசுதாட்டின் 

ஆாம்: 

1) ின் ஆக்ேி 
தட்டிின் 

ெல்தாடு.  

2) அிேரித் ாேண 

இக்ேம். 

ாேணத்ின் இக்ேத்ின் தாதும், தாபேட்ேப 

ோலம்தாதும் தூெி அேற்றுற்ோே  

ெீாண இடபிில் ண்ரீ் பிக்ேப்தடும். 
  

டிப்பு ிக்குநிப்புேலக்கு ற்த  ாப 

உிழ்க் ேட்டுப்தடுத் ேட்டுாண 

உதேங்ேள் ெரிாண இடபிில் 

தாரிக்ேப்தட்டு ன ெய்ப்தடும். 

இவு  த்ில் ற்தடும் இடபெறுேப 

குநக்ே ேட்டுாண டடிக்ேேள் 

படிந் தேல் த்ில் ட்டு 

ற்ோள்பப்தடும். 

2. ீர் சூல் ேட்டுாண ேட்டத்ிற்கு ண்ரீ் 

 ிணபம் 56 ேினா னிட்டர் 

(56 KLD).     
 

தூெி அடக்குற்ோே 

ொனேபில்  ீர் பிக்ேப்தடும்.   
 

ாினாபர்ேள், ேனஞர் 

ிணிட பாேத்ில்  இபேக்கும் 

ேிநேப தன் தடுத்துர். 

ேிவு ீர் சுோா  

ெிேபில் இபேந்து 

ட்டு உற்தத்ி 
ெய்ப்தடுேிநது ற்றும் 

ேிவு ீர் சுத்ிேரிப்பு 

ினம் (STP) பனம்   

எபே ாபக்கு 10 ேினா 

னிட்டர் (10 KLD) சுத்ிேரிக் 

ேப்தடும். 

 
 

பத்ிழ் அநிஞர் டாடக்டர் ேனஞர் 

ிணிடத்ில் உள்ப ேிப்தநேள் ிழ்ாடு 

ாின ேடனா ண்டன னாண் 

ஆம் (TNSCZMA) இனிபேந்து ேடனா 

எலங்கு பந ண்டனம்         (CRZ) அனுி 
தநப்தட்டது. 06.01.2022 ிிட்ட Proc. 

No.P1/2461/2021,  ேட்டுாணத்ின் ேீழ் உள்ப 

ேிநேள் ெல்தட்டுக் ேட்டத்ில் 

உபோக்ேப்தடும் உத்ெ ேிவு ீபேக்ோேப் 

தன்தடுத்ப்தடும். 



ய, 

எண் 

அவுருக்கள் கட்டுநா கட்டத்தில் 

தாக்கங்கள் 

செனல்ாட்டு கட்டத்தில் 

தாக்கங்கள் 

ாதிப்பு டயடிக்ரககள் 

3. இச்ெல் 

சூல் 

ோற்நலத் ேபேிேள், ேற்ோந 

ேனக்ேிேள், தலதூக்ேிேள், ின் 

ஆக்ேி, க்ேி, அபக்ேி, அிரி 

தான்ந ேட்டுாண உதேங் 

ேபின் இக்ேம் எனி ாசுதாட்டின் 

பக்ேி ஆா ாகும். 

பன்ாிப்தட்ட 

ிட்டத்ினிபேந்து ெத்த் 

உபோக்கும் ஆாம்  ின் 

ஆக்ேி ெட் ட்டு.  

 

இந் அனகுேலக்ோண எனி 
அபவு 80-85 dB (A)  ம்தில் 

இபேக்கும். 

இந்ித்ில் இபேந்து பிறும் ெத்த்ின் 

தாது ோப்தடீ்டு ாப்திேள் ற்றும் தாதுோப்பு 

உதேங்ேப தன்தடுத்துல். ன 

ெய்பம் இடங்ேபில் உள்ப அபக்ேி, ின் ஆக்ேி 
ாள்ேள் தான்நற்ந சுற்நி ல்னி ப்தர் / 

ஈத்ேட்டிண (லீட் ீட்)   தன்தடுத்துல். 

ாக்ேத் குநக்ே அிர்ச்ெி உநிஞ்சும் 

தட்தங்ேள் தின்தற்நப்தடும். உட்புநம் ற்றும் 

பிறும் இடங்ேபில் எனி குநப்தான்ேள் 

ங்ேப்தடும். ாினாபர்ேலக்கு எனிடுப்புக் 

ேபேிேள் ங்ேப்தடும், அ ாினாபர்ேள் 

தன்தடுத்தும்தடி ேட்டாப் தடுத் ண்டும். 8 

ி  ன த்ில்  90 dB (A)க்கு ல் 

பிப்தடுற்கு ந்த் ாினாபிபம் 

அனுிக்ேப்தடாட்டார் ற்றும் ந்ச் 

சூழ்ினிலும் ந் எபே ொணத்ினிபேந்தும் 

எனி அபவு 115 dB (A)  ிட அிோே 

இபேக்ோது. இப்தகுிில் ெத்த்ின் அபக் 

குநக்கும் ேில் பக்ேி திேள் 

படிந் தேல்   த்ில் 

ற்ோள்பப்தடும். 

 



ய, 

எண் 

அவுருக்கள் கட்டுநா கட்டத்தில் 

தாக்கங்கள் 

செனல்ாட்டு கட்டத்தில் 

தாக்கங்கள் 

ாதிப்பு டயடிக்ரககள் 

4 ெபே சூல் டி ற்றும் நபே ன 

ாய்ப்பு உபோக்ேம்.  

தித்பாணது ீன்திடி 

தடகுேபின் ித்டத்ில் 

அாால் தபேம்தாலும் 

ீன்திடி ாிலுக்கு டி 

தாிப்புேள் இாது. 

சுற்றுனாத் பம். 

 

ன ாய்ப்பு தான்ந 

ர்பந ாக்ேங்ேள் 

ட்டு ோப் 

தடுேின்நண.  

 

அேில் ிப்பு 

அிேரிக்கும் 

கட்டுநா கட்டம்: 

 ீன்திடி தடகுேபின் தாக்குத்ிற்கு ந் 

ித்ிலும் இடபெறு ற்தடா ேில் 

தின்ணல் டதானம் டிக்ேப்தட்டுள்பது.   
 

ேட்டுாண டடிக்ேேள் ற்ோனிோணாே 

இபேக்கும்.   

லும் ேட்டுாணக் ேிவுப் தாபேட்ேள் 

(குப்தேள்) திரிக்ேப்தட்டு எப்தந்ாால் 

அப்புநப்தடுத்ப்தட்டு, ீர்ினேபில் குப்தேள் 

ங்ோல் இபேப்த உறுி ெய்பம். 

செனல்ாட்டு கட்டம்: 

முதலுதயி: சுத்ம் (Sterilized) ெய்ப்தட்ட 

தபேத்ி ேம்தபி உள்பிட்ட ாண 

உதேங்ேள் ேிடக்கும்.   

பிில் அடேக்கூடி இடத்ில் பலுி 
ெிேள் தாரிக்ேப்தடும்.   

ோடந் த அபேேில் உள்ப 

பேத்துணக்கு அத்துச் ெல்ன 

திிடத்ில் ஆம்புனன்ஸ் ெிேள் ார் 

ினில் க்ேப்தடும். 

குடிதண்ணரீ்: குடிப்தற்கு குந் ண்ரீ் 

தாபேத்ாண இடங்ேபில் ங்ேப்தடும்.   

ாதுகாப்பு: ிட்ட பத்ில் 24 x 7  தாதுோப்பு 

தர்ேள் ிிக்ேப்தடுார்ேள். 

 



ய, 

எண் 

அவுருக்கள் கட்டுநா கட்டடத்தில் 

தாக்கங்கள் 

செனல்ாட்டு கட்டடத்தில் 

தாக்கங்கள் 

ாதிப்பு டயடிக்ரககள் 

5. ண் சுற்றுச் 

சூல் 

ேட்டுாண ாேணங்ேபில் இபேந்து 

ண்ய் ொட்டுால் ண் 

ாசுதடனாம் 

இல்ன ண்ய் ேெித் ிர்க்ே ாேணங்ேள் 

ற்றும் ேட்டுாண இந்ிங்ேள் பநாண 

ஆய்வு ற்றும் தாரிப்பு ெய்ப்தடும். 

6. ேடல் 

சூனில் 

ேட்டுாணப் திேள் ோாே, 

ேற்ோந தாடும் தி 
டதறும்தாது ேடலுக்கு 

அடிில் ேனக்ேம் ற்தடும். 

அணத்து தாிப்புேலம் 

ேட்டுாண ேட்டத்ில் 

ட்டு ிேலம். 

ற்ோள்பப்தடும்  ேட்டுாண டடிக்ே                  

-ேள் ற்ோனிோணாே இபேக்கும்.  லும் 

ேட்டுாணக் ேிவுப் தாபேட்ேள் (குப்தேள்) 

திரிக்ேப்தட்டு எப்தந்ாால் அேற்நப்தடும் 

ற்றும் குப்தேள் ீர்ினேபில் ொல் 

இபேப்த உறுி ெய்ப்தடும். 

7. ினச் சூல் ெிநி ின தாிப்புேள் ட்டு 

ிர் தார்க்ேப் தடுேிநது. 

 
 
 
  

இத்ிட்டத்ின் ோாே 

பன்ாிப்தட்ட ிட்ட 

பத்ின் ின தன்தாட்டு 

பநின் ீது ிேப்தரி 

ர்நாண ாக்ேம் 

ற்தடும் ற்றும் அகு 

ஈர்க்கும் ண்ாே  

ம்தடுத்ப்தடும். 

ல் ற்தப்புேபில் குநந் தட்ெ / உேந் 

ேற்ோந இபேக்கும். 

8. ினப்தப்பு 

தல்லுிர் 

ேட்டுாண ேட்டத்ில் தரி 

தாிப்புேள் துவும் ற்தடாது. 

 

ென் ெய்பம் தாது ெிநி புல் 

ட்டு அேற்நப்தடும். 

தசுாண ினப்தப்பு 

ற்றும் அேி இற்ே 

தப்பு ெிக்கும்தடிாே  

தல்லுிரினில் ர்ந            

-ாண ாக்ேத் 

ோண்டுள்பது. 

பநாே இற்ே ெிக்கும்தாது 

தாோண ாக்ேங்ேள் குநபம். 

 

சுற்றுப்புந தசுத்ிட்டம் இப்தகுிின் 

சுற்றுச்சூல் ின ம்தடுத்தும். 

 


