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சு்றுசச்ூம் தாக்க நதி்பீட்டு அறிக்ககம் 

திட்டசச்ுருக்கந் 

 

1.29.0 ஹெக்டடப் ப்வு ஹகாண்ட அபியூப் க் ந்றுந் கிபாய்       

 

சப்டய எண்: 326A/4C 

அபியூப் கிபாநந் 

டயலூப்        

டயலூப் நாயட்டந் 

தமிம்ாடு நாிந் 

 

தியணதி. s. டபனசி 

க/ப, திய. சாதி (    ) 

ஞ். 1 , ாாதஞசாப 1பது படய, 

ப்ாட்தூ ்      ,   

வபலூ ்      , 

வபலூ ்         

 

(இ்த திட்டந் (EIA அறிவி்பு 2006 ந்றுந் அத்            ) டி 1 (அ) சுபங்கங்க் 

(B1) பிபிவி் கா அட்டயகண ந்றுந் 12 டிசந்ப் 2018 அ்று ஹயிமட்ட O.M F.No. 

L-11011/175/2018-IA-II (M) கீம் கூ்ட்டது) 

 

சு்றுசச்ும்தாக்கஅறிக்ககஆடாசகப் 

ெுப்ட் எ்விடபா டகப் சிஸ்டந் (P) LTD, ஹச்க 

வண 2022 
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  திட்டசச்ுருக்கந்   

 

 

 

1. திட்டவிக்கந் 

சுங்கட்தி் பணாட்ட ்நவு 1.29.0 பெக்ாகுண். இது டபன்ா்டி் உந்ந வபலூ ்

ணாப்ண், வபலூ ் டாலுகா,         கிாணட்தி் உந்ந ச.வப ஞ்: 326A/4C     

அமண்துந்நது. 

டபன்ாடு சிறுகிண சலுமக விதிகந், 1959 இ் விதி 8-c (3b) இ் டி, அங்கீகிக்க்் 

சுங்கட ் தி்ட்மட 90 ாக்ளுக்குந் டதாிக்க து்லிதணா குதி டகப் படாப்ு 

கடிடட்மட       உடவி இதக்கு ்RC.No.33/2021, 11.10.2021                   . 

அமடடப்டா்்து, தியணதி. s.டபனசி இ்ட குதிக்கா சுங்கட ் தி்ட்மட 

சண்்பிட்டா.் 22.10.2021 அ்று வபலூ ்          புவிபேத் ண்றுண் சுங்க உடவி 

  க        கடிட ஞ் Rc. No. 33/2021(Mines) பெண் சுங்க தி்ண் அங்கீகிக்க்்து. 

EIA அறிவி்பு 2006 இ்டி 1 (அ) சிறுகிணங்கநி் சுங்க ‘B2’ பமகபே் கீன் 

குறி்பி்டுண் தி்ங்கந் ண்றுண் அட் தியட்டங்கந் ண்றுண் அட் பி்,் 12.12.2018 

       பபநிபேட்ுந்ந O.M- F.No L-11011/175/2018-IA-II (M) இ்டி, கிநஸ்மக் 

கயட்தி் பகாஞ்டு இ்ட தி்ண் அ்பமஞ 1 (a) சிறுகிணங்கநி் சுங்க 'B1' 

  க   , TN SEIAA vide file No. 8935/2022           . 

இட்தி்ண் 04.03.2022 அ்று மப் 251 பது SEAC கூ்ட்திலுண், 23.03.2022 அ்று 

மப் 495 பது SEIAA கூ்ட்திலுண் இ்ட தி்ண் ணதி்பி்்து. வணலுண் 23.03.2022 

ஆண் வடதி கடிட ஞ். SEIAA-TN/F.No.8935/SEAC/ToR-1127/2021 பே்டி EIA/EMP டதாிக்க 

           க            . 

பமவு EIA / EMP அறிக்மக ணக்கந் கயட்துக்வக்புக் கூ்ட்தி்காக (PH) 

சண்்பிக்க்ட்ுந்நது. ணக்கந் கயட்துக்வக்புக் கூ்ண் ிமபம்ட பி் ் பாது 

ணக்கநா் வக்க்் வகந்விகளுண் அட்கா தி்களுண் EIA அறிக்மகபே்,       

                         க     இமஞக்க்டுண். இறுதிபே் சு்றுசச்ுன் 

டாக்க ணதி்பீடு அறிக்மக TNSEAC-க்கு சு்றுசச்ுன் அனுணதி பறுபட்காக 

சண்்பிக்க்டுண். 
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2. ிறுய ஹாறு்ட்பு 

தி் ஆடபாந ் அமட்து சு்றுசச்ூன் அனுணதி ி்டமகமநயுண் அட் 

வடமபகமநயுண் SEIAA, TN இலிய்து ப்்வு் உறுதிதாக ிபட்்தி பசத்து 

சு்றுசச்ூன் வணாஞ்மண தி்ட்மட பசத்டுட்துபா.் 

 

3. சு்றுசச்ூம் உணப்தி் குதிக் 

EIA அறிவி்பி் டி சி்பு பமதம ண்றுண் பாதுபா பமதமகமந இ்ட 

தி்ண் ஈக்்கவி்ம. தி் ்மக்கு 15 கிவாப் ் படாமவுக்குந் இயக்குண் 

சி்ண்சங்கந் அ்பமஞ 1-் பகாடுக்க்ட்ுந்நது. 

அட்டயகண – 1 திட்ட எ்கக்கு 15 கி.மீ சு்வி் உ் சு்றுசச்ூம் உணப்தி் 

குதிக் 

எ

ண் 
குதிக் 

யா்ஹயி தூபந் (15 கி.மீ. 

பி்துகபக்க்ட்ட  திட்ட இரு்பு எ்க) 

1.  ிகவுசச்ி்ங்

க், ந்றுந் 

ாபந்பினங்க் 

ட்டின் 

 

எண் ஹனப் 
தூபந் 

(~கி.மீ) 
திகச 

1.  
வபலூ ்வகாம் 6.20 N 

2.  

வகாம்பே் உந்ந 

மனத ணசூதி 

 

6.49 N 

3.  

கஞ்வஸ்ப    

வகாவி் 

 

6.78 N 

2.  ீப்ிகக் 

ந்றுந் காடுக் 

ட்டின் 

 

ீப்ிகக் 
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      : 

எண் ஹனப் 
தூபந் 

(~கி.மீ) 
திகச 

1.  
மகாசாக ்RF 2.85 W 

2.  
      RF 

4.35 ENE 

3.  
அட்தியூ ்RF 

5.09 SW 

4.  
RF அயவக பசக்கானூ ்

5.5 WNW 

5.  வபலூ ் வகாம் ணம 

RF 

6.24 NNE 

6.  
புங்கனூ ்பட்கு RF 

7.18 E 

7.  
கஞிதண்ாடிRF 7.22 SSE 

8.  
அசண்ட்ு RF 

7.85 SSW 

9.  
புங்கனூ ்RF 

8.37 E 

10.  
அண்பஞ்டிRF 

8.88 NNW 

11.  
RF அயகி் அ்புஞ்டி 

9.59 NW 

எண் ஹனப் 
தூபந் 

(~கி.மீ) 
திகச 

1.  
ஏ்விக்கா ்R 3.96 ENE 

2.  
ணகடண்கா ்R 6.22 WNW 

3.  
இசாதகவாபு R 7.33 SSE 

4.  
காவபிஏம 7.79 ENE 

5.  
ாா ்R 7.
 4 N 

6.  
மபக்கங்க்R 7.86 W 

7.  
ாகதிR/     தி   R 9.19 S 

8.  
வகா்ா ்R 9.94 NW 

9.  
படந்நா ்R 10.35 SSW 
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12.  RF அயகி் வசானபெ ்

 

9.99 NW 

13.  புங்கனூ ்RF 10.12 NE 

14.  
அ்புக்லு RF 10.26 W 

15.  
பட்ம RF 10.47 SSW 

16.  
பசனூ ்RF 11.1 N 

17.  
விிஜ்சிபுண் RF 

12.07 NW 

18.  
பூசிணமக்கு்ண் RF 

12.91 SE 

19.  RF அயகி் 

படுக்டாங்க் 

13.12 NW 

20.  
ணமதாநண் RF 

13.48 SSW 

21.  
ப்லிணம RF 

14.17 W 

22.  
ணங்கி RF 14.8 N 

 
3.  நாிந், டதசின 

எ்கக் 

வடசித ்மகந் ~13.43km, N 

4.          

MDR-1028(      ணதும - அியூ ்சாம) ~ 1.48km, SW 

SH-207(      - ஊசூ)் ~ 2.15km, NW 

NH-38(      - தூட்துக்குடி) ~ 1.58km, E 

5.  பாணுய தங்க் 15 கி.ப சு்நவி் துவுண் இ்ம 

6.  நக்க்ஹதாககட்

டின் 
எ

ண் 

கிபாநந் 

ஹனப் 

தூப

ந் 

(≃கி.

மீ) 

தி

கச 

நக்க் ஹதாகக 

(2011 நக்க் 

ஹதாகக 

கணக்ஹகடு்பி்

டி) 

1.  

ப்டி்ாமந

தண் 

 

0.44 SE 

7,251 

2.  
சி்         

0.51 NE 4,566 
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3.          0.69 N 7,251 

4.  சிறுகந      

 

0.78 S 
1,657 

5.  துட்தி்ட்ு 

 

0.78 SE 
1,223 

 
7.  ிஅதிபவ்ு இ்ட குதி ி அதிவ்ு ணஞ்ண்-III கீன் பயகிது.  
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டந் -1 திட்ட எ்கக்கு 15 கி.மீ. ஹதாகவி் உ் சு்றுசச்ூம் உணப்தி் குதிக் 
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டந்-2 ஆன்வுகுதிம் தடயறுாட்டு எ்கக்டகாடு யகப்டந்
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4. க் ந்றுந் கிபாய் குயாபி ககமரு்பு 

 ணதி்பி்ட்ுந்ந புவிபேத் இய்புக்கந் 5,78,835ப3 க் ண்றுண் 25,726 ப3 

கிாப் ஆகுண். 

 சுங்கக்கூடித இய்புக்கந் 1,29,690ப3 க் ண்றுண் 5,390ப3 கிாப் ஆகுண். 

 பனங்க்் குறி்பு விதிபமகநி் அடி்மபே் (ToR) ப்பணாழித்் 

உ்ட்தி தி் ்து ஆஞ்டுகளுக்கு, 1,25,690ப3 க் ண்றுண் 5,390ப3 கிாப் 

ஆகுண். 

5. ஹசன்ாடு அவி் சுருக்கந்  

 க், குபாி படிக்மக வண்பகாந்ந தி்ட பபநி சுங்க பழிபமகந் 

வண்பகாந்ந்டுகிது. பஜ்ச ் உதண் ண்றுண் பஜ்ச ் அகண் 5 ப்ாகுண். 

கண்்ச,் ாக்ெண்பண,் தணஞ்்கண்பி, டி.ஜி தி் ஆகிதமப பக்கித 

இத்திங்கநாக த்டுட்ட் டுகி்.  டி்க்ந்      

வாக்குபட்துக்கு த்டுட்ட்டுண். 

 பனங்க்் குறி்பு விதிபமகநி் அடி்மபே் (ToR) ப்பணாழித்் 

உ்ட்திதி் ்து ஆஞ்டுகளுக்கு, 1,25,690ப3 க்  ண்றுண் 5,390ப3 கிாப் 

ஆகுண். 

 சுங்கக் கூடித இய்புக்கந் 1,25,690ப3 க் ண்றுண் 5,390ப3 கிாப் ஆகுண் 

 ணதி்பி்ட்ுந்ந புவிபேத் இய்புக்கந் 5,78,835ப3 க் ண்றுண் 25,726 ப3 

கிாப் ஆகுண். 

 பனங்க்் சுங்கட்தி் ஆனண் 47 ப இயக்குண். (   க                 

    27 ப ஆனண்,                   க க          ஆனண் 20 ப.) 

திட்டடதகயக் 

I. ித்டதகய: 

 அியூ ் க் ண்றுண் கிாப், சுங்கட்தி் பணாட்ட ்நவு 1.29.0 

பெக்ாகுண். 

 இது டபன்ா்டி் உந்ந வபலூ ்ணாப்ண், வபலூ ்      ,         கிாணட்தி் 

ச.வப ஞ்: 326A/4C     அச்வமக 12°51'38.17" N to 12°51'41.87" N ண்றுண் 

தீக்்கவமக 79°07'01.09" E to 79°07'06.00" E பே் அமண்துந்நது. 
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 குட்டமக குதிதாது க் ண்ட்தி் இய்து ~ 236 ப உதட்தி் உந்நது. 

இ்திதா வாவா டாந் ஞ் 57P/01 இ் கஞக்பகடு்பி் இ்ட குதி 

குறிக்க்ட்ுந்நது.  ி த்ாட்ு படிபண் அ்பமஞ -2் 

பகாடுக்க்ட்ுந்நது. 

அட்டயகண -2: ி ன்ாட்டி் யடியந் 

எ

ண் 
ி உடனாகந் 

த்டாகதன சுபங்கத் 

திட்டகாத்தி் 

டதகய்டுந் குதி 

(ஹெக்டடப்) 

                  

             

                 

    (        ) 

1.  குபாி குழி 
0.64.0 0.64.0 

2.  உந் க்மண்பு -- -- 

3.  சாம 0.01.0 0.01.0 

4.  சுமண பமநதண் -- -- 

5.  
த்டுட்ட் 

ாட குதி 
0.64.0 0.64.0 

ஹநாத்தந் 1.29.0 1.29.0 

II. குயாபி இரு்புக்க் 

அட்டயகண -3: க் ந்றுந் கிபாய் இரு்புக்க் 

எண் விக்கந் க்(ப3) கிபாய்(ப3) 

1.  புவிபேத்இய்புக்கந் 5,78,835 25,726 

2.  சுங்கட்தி்இய்புக்கந் 1,25,690 5,390 

3.  
உ்ட்தி அநவு 1,25,690 5,390 

III. ீப் டதகய 

 பணாட்ட ீ ் வடமப 2.5 KLD ஆகுண் (குடிீ ் ண்றுண் உ்பு வடமப– 0.5 KLD, 

    க           க             – 1.0 KLD & சுமண பமநதண்– 1.0 KLD). 

வங்க ்பெண் பணாட்ட ீ ்வடமப பூட்்தி பசத்த்டுண். 

 க் ண்றுண் கிாப் குபாி ்ட சச்ுகழிவுகமநயுண் தி, திப அ்து பாயு 

படிபட்தி் உ்ட்திபசத்தாது. 

 குபாி பசத்ா்டி் பெண் ்ட கழிவுீயண் பபநிவத்்ாது. உ்பு 

கழிவுீ,் கழிவுீ ் வசகிக்குண் படா்டிபே் அ்பு்டுட்ட்டுண். கழிவுீ ்

வசகிக்குண் படா்டிதாது அப்ப்வாது சுட்டண் பசத்த்டுண். 
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அட்டயகண -4: ீப் டதகய 

எண் விக்கந் ீப் டதகய (KLD) 

1.  குடிீ ்& உ்பு வடமப 0.5 

2.  தூசி அக்குட் 1.0 

3.  சுமண பமநதண் 1.0 

ஹநாத்தந் 2.5 

IV. மி்சாபந் ந்றுந் எபிஹாரு் டதகய 

 சுங்க படிக்மககநி் வாது ப்சாண் வடமபபே்ம.           க 

    க  கக   க    6               6                

        . 

                         1,01,460 லி் ் ச.்ஸ்.டி(HSD) அயகிலுந்ந 

டீச் ண்புகநிலிய்து பகாஞ்டு ப்டுண். 

அட்டயகண 5: மி்சாபந் & எபிஹாரு் டதகய 

 

எண் வியபங்க் க்/கிபாய்(லிட்டப்) மூந் 

1.  

டீச் வடமபகந் 

வடாாதணாக (5 

    க க   

HSD இ் லி்)் 

 

1,01,460 

அயகிலுந்ந 

டீச் 

ண்புகநிலிய்து 

பகாஞ்டு 

ப்டுண்  

 

V. நிதயடதகய 

இட்தி்ட்தி்கு         ணிடபநண் 19 க்ந். ணிடபந விபங்கந் 

அட்டயகண 6 இ் பகாடுக்க்ட்ுந்ந. 

 

அட்டயகண -6 திட்டத்தி் நித டதகய 

எண் விக்கந் 
பக்ி் 

எண்ணிக்கக 

ஹதாழி்தட் ப் 

1.  ஆவ் ் 6 

2.  பணக்காிக் 1 

3.  சுங்க வணாந ்/ துமஞ வணாந ் 1 

4.  டிமப ் 3 

ஹதாழி்தட்ந் ப்  

1.  ணஸ்டூ ்/ படாழிாநக்ந் 8 

         19 

VI. திடக்கழிவு உ்த்தி ந்றுந் டநாண்கந 

 திட கழிவு டநாண்கந 
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அட்டயகண -7:கபாட்சி திடக்கழிவு உருயாக்கந் ந்றுந் டநாண்கந 

எண் யகக 
அவு 

kg/day 
அக்றுந் முக 

1.  

ணக்குண் 

ட்மண 

உமத 

கழிவு 

5.13 
உந்ளூ ்கா்சிட் படா்டிகநி் பெண் 

அ்பு்டுட்ட்டுண். (உஞவு கழிவு உ்) 

2.  

ணக்குண் 

ட்மண 

இ்ா 

கழிவு 

3.42 
ணறுசுன்சி பசத்பட்கா TNPCB அங்கீகாண் 

ப் பகபக்நா் அக்்டுண். 

ஹநாத்தந் 8.55  

குறி்பு : CPCB யழிகாட்டுதலி் டி: (MSW) சபாசபி திடக்கழிவு உ்த்தி/ா் = 0.45 

 தீங்குவிகக்குந் கழிவு டநாண்கந 

 தீங்கு விமநவிக்க கூடித கழிவு் பாயக்நி் பமக ண்றுண் அநவு அ்பமஞ-8 

இ் பகாடுக்க்ட்ுந்நது. 

அட்டயகண- 8: தீங்கு விகக்குந் கழிவு உ்த்தி ந்றுந் டநாண்கந 

கழிவு யகக 

எண் 
விக்கந் 

அவு 

(L/Year) 
அக்றுந் முக 

5.1 கழிவு ஞ்பஞத் 3.0 

க        பகாந்க்கநி் 

வசகிக்க்டுண். ணறுசீமண்பு / 

ணறுசுன்சி பசத்பட்கா TNPCB 

அங்கீகாண் ப் பகபக்நா் 

அக்்டுண் 

VII. அருகிலு் நித யசி்பிடந் 

அயகிலுந்ந ணிட பசி்பிண் விபங்கந் அ்பமஞ-9 இ் பகாடுக்க்ட்ுந்ந. 

அட்டயகண- 9 அருகிலு் நித யசி்பிடந் 

எண் கிபாநந் ஹனப் 
தூபந் 

(≃கி.மீ) 
திகச 

நக்க் ஹதாகக (2011 

நக்க் ஹதாகக 

கணக்ஹகடு்பி்டி) 

6.  ப்டி்ாமநதண் 

 

0.44 SE 
7,251 

7.  சி்         

 

0.51 NE 
4,566 

8.          0.69 N 7,251 

9.  
சிறுகந      

0.78 S 
1,657 
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10.  துட்தி்ட்ு 

 

0.78 SE 
1,223 

6. திட்ட ஹசவு 

தி்ட்தி் பணாட்ட படலீடு (பெட  ) ய. 64,16,000/- ஆகுண். இதி் EMP பசவு 

ய.4,50,000/- உந்நங்குண். தி்ட்தி் படலீடு அ்பமஞ 11 இ் 

பகாடுக்க்ட்ுந்நது. 

 

 

 

அட்டயகண -11: மூத முதலீட்டு திட்டந் 

எண் ஹசவு வியபந் ஹசவு  

ிகனா ஹசவு 

1.  ிட்தி் விம 5,16,000/- 

2.  படலுடவி அம 1,00,000/- 

3.  படாழிாந ்பகா்மக 1,00,000/- 

4.  சுகாடா பசதிகந் 1,00,000/- 

ஹநாத்தந் 60,000/- 

ஹசன்ாட்டுஹசவு 

1.      க      50,00,000/- 

2.  க                  1,50,000/- 

ஹநாத்தந் 51,50,000/- 

EMP ஹசவு 

1.  கா்று ட வசாடம 40,000/- 

2.  ீ ்ட வசாடம 40,000/- 

3.  ச்டண்வசாடம 20,000/- 

4.  டம அதிவ்ு 20,000/- 

ஹசவு 

1.  குடிீ ்பசதி 1,00,000/- 

2.  சுகாடா ்ாடுகந் 50,000/- 

3.  ாதுகா்பு கயவிகந் 50,000/- 

4.  ீ ்படநிட்ட் 1,00,000/- 

5.               30,000/- 

ஹநாத்தந் EMP ஹதாகக 4,50,000/- 

ஹநாத்தந் Rs. 64,16,000/- 
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7. சுபங்க மூட் திட்டந் 

 ணறுசீமண்பு ண்றுண் ணறுபான்வு ஆகிதப்ம பஞ்டுண் ி்புபட்கா 

தி்ண் துவுண் இ்ம.  குட்டமக பான்வி் படிவி்கு் பிகு குபாி 

குழிகந் பாது ண்றுண் கா்மகநி் தமனமபட் டடுக்க பந்வபலி 

அமணக்க்டுண். 

 ச்ங்கந் ண்றுண் விதிகநி்டி படிக்மககந் டுக்க்டுண். 

 கா்றி் தூசி வுபமடக் கட்ு்டுட்ட ஈணா துமநபேடுண் பம பெண் 

துமநபேடுட் வண்பகாந்ந்டுண். 

 குஞ்டுபபடி்பு ணட்ு்டுட்ட்் அநவி் வண்பகாந்ந்டுண். கா்றி் 

தூசி வுபமடட் டடுக்க சாமபே் பெடுி      படநிட்ட் ி்துமக்க் 

டுகிது. 

 

 

 

8. சு்றுசச்ூம் விக்கந் 

திட்ட ஆன்வு குதி (PIA): அியூ ் க் ண்றுண் கிாப் ்மபேலிய்து 10கி.ப 

சு்நவு பகாஞ் எய குதி அடி்ம ஆத்வுகளுக்கா ஆத்வு்குதிதாக 

எதுக்க்ட்ுந்நது. 

ஆன்வுக்காந்: அடி்ம சு்றுசச்ூன் கூாத்வுகந் (பி 2022 பட் ணாச் ் 2022 

பம) ஆத்வு குதிக்குந் வண்பகாந்ந்். 

அடி்கட ஆன்வுகி் சுருக்கந்: 

 குட்டமக குதிதாது க் ண்ட்தி் இய்து 236ப உதட்தி் உந்நது. 

 தி்டநண் IS1893 (குதி- I) இ் டி ணஞ்ண்- III இ் கீன் பயகிது. 

 ஆத்வுக்காட்தி் வணவாங்கித கா்றி் திமச ப கினக்கு திமசதாகுண். 

 ஆத்வு காட்தி் அதிகச் பப்ிம: 39oC, கும்டச் பப்ிம:18oC 

ண்றுண் சாசி பப்ிம: 28.28oC ஆகுண். 

 அதிக்ச சாப்ு ஈ்டண்: 100% ஆகுண், சாசிசாப்ு ஈ்டண்: 63.30% 

 ஆத்வு காட்தி் சாசி கா்றி் வபகண் 6.52m/s. 
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அட்டயகண -12: உமிம்வுகிலிரு்து ஹநாத்த அதிகட்ச ஜி.எ்.சி. 

நாசுடு 

அதிகட்ச 

அடி்கட 

யபி ஹசறிவு 

(µg/m3) 

நதி்பிட்ட்ட 

அதிகபிக்குந் 

ஹசறிவு (µg/m3) 

ஹநாத்த 

ஹசறிவு 

(µg/m3) 

NAAQ 

தபிக 

% அடி்கட 

யபிக்கு டநட 

ஹசறிவி் 

ங்கி்பு 

TSPM 183 72 255 500 39.34 

PM10 73 18 91 100 24.65 

PM2.5 36 9 45 60 25.0 

SO2 12 2 14 80 16.66 

NOX 23 13 36 80 56.52 

 

 

 

 

சு்றுசச்ூம் கா்றி்  த்கந: 

NAAQS, 2009 இ் டி 12 அநவுயக்களுக்கு 8 இங்கநி் சு்று்பு கா்றி் டண் 

கஞ்காஞிக்க்ட்ுந்நது. அமட்து அநவுயக்கநி் அதிகச்     க     

வடசித சு்றுசச்ூன் கா்று ட ிமகளுக்குந் உந்நது (CPCB, NAAQS, 2009): 

 PM10 : 44.7 to 73.8 µg/m³ (NAAQ டிம 100 µg/m³) 

 PM2.5 : 19.6 to 35.9 µg/m3 (NAAQ டிம 60 µg/m³) 

 SO2 : 7.0 to 13.1 µg/m3 (NAAQ டிம 80 µg/m³) 

 NO2 : 10.7 to 23.4 µg/m3 (NAAQ டிம 80 µg/m³) 

ஒலி சூம்: 

 படாழி்சாம குதிபே் க்பாழுது இமசச்் அநவுகந் 58.6 dB(A) ண்றுண் 

இவு வ இமசச்் அநவு 48.9 dB(A) உந்நது, இமப CPCB ஆ் 

ிஞ்பேக்க்் பண்பி்குந் உந்நது. (75dB (A) க் வண் ண்றுண் 70 dB (A) 

இவு வண்)  

 குடிபேய்புகுதிபே் க்பாழுது இமசச்் அநவுகந் 52.6 dB(A) பட் 54.7 

dB(A) ஆகவுண், இவு வ இமசச்் அநவு 42.8 dB(A) பட் 44.7dB(A) ஆகவுண் 

கஞக்கி்ட்ுந்நது. 

 ஆத்வுக்காட்தி் சு்றுசூன் ச்டண் குடிபேய்பு் குதிகநி் CPCB ஆ் 

ி்துமக்க்் பண்பி்குந் உந்நது (55 dB (A) க்& 45 dB (A) இவு). 
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ித்தடி ீபி் தபந்: 

 8 இங்கநி் ிட்டடி ீி் டண் ணதி்பி்ட்ுந்நது. IS: 10500 (2012) - இ் 

டி ிட்டடி ீ ் ணாதிிகந் குடிீ ்     க     குறி்பி்், 

அனுணதிக்க்் பண்புகளுக்குந் உந்ந. 

 சாசி pH 7.32 பட் 7.81 பம வபறுடுகிது. 

 TDS ணதி்பு 640 mg/l பட் 873 mg/l பம வபறுடுகிது. 

         ணதி்பு 144 mg/l பட் 245 mg/l பம      . 

             ணதி்பு 5.9  mg/l பட் 10.3 mg/l பம வபறுடுகிது,  

   க        ணதி்பு 18.7 mg/l பட் 39.0 mg/l பம      . 

 இது IS 10500: 2012 இ் ்றுக்பகாந்நட்டக்க பண்புகளுக்குந்வநவத 

இயக்கி்து.   

 

 

டந்ப்பு ீபி் தபந்: 

 IS 2296: 1992 பகு்பு C இ் டி வண்்பு ீ ் ணாதிிகந் அனுணதிக்க்் 

பண்புகளுக்குந் உந்ந (கியப ீக்கண் பசத்த்டுபமடட் படா்்து 

பனக்கணா சுட்திகிக்க்் குடிீ)். 

 pH 7.28 பட் 8.05 பம இயக்குண். 

 பணாட்ட கம்ட தி அநவு (TDS) 545 mg/l பட் 1144 mg/l பம உந்நது. 

         ணதி்பு 144 mg/l பட் 245 mg/l பம       

         ணதி்பு 60.77 mg/l பட் 106.09 mg/l பம      . 

 பணாட்ட கடிட்ட்மண 178 mg/l பட் 298 mg/l பம வபறு்டுகிது. 

 As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni ண்றுண் Se வா் கக உவாகங்கநி் பசறிவு IS 2296: 

1992 பமபோ ்மகந் ஆகுண். 

 

ி சு்றுசச்ூம்: 

 ஆத்வு குதிபே் ட்ு (08) இங்கநி் ணஞ் ணாதிி வண்பகாந்ந்்து. ணஞ் 

பமககந் ணஞ் ண்றுண் கநிணஞ் ணாதிிகந் இத்மகபே் ச்று காட்ட்மண 

பகாஞ்மப ்மடக் காஞாண். 

 ணஞ் ணாதிிகந் pH 7.12 பட் 8.22 பம இய்ட. 
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 ணஞ்ஞி் கட்துண் தி் ணஞ் ணாதிிகந் ஆத்வு பசத்யுண் வாது ணஞ்ஞி் 

கட்துண் தி் 134 µmhos/cm பட் 498 µmhos/cm பம இய்ட. 

 ம்் அநவு 154.8 mg/kg பட் 357.9 mg/kg பம இய்ட. 

 ாஸ்ஸ் அநவு 54.2 mg/kg பட் 348.1mg/kg பம இய்ட. 

 பா்ாசிதண் உந்நக்கண் 167.3 mg/kg பட் 418.1 mg/kg பம இய்ட. 

உமபின் சு்றுசச்ூம்: 

 அியூ ் க்குபாி,    க     கிாணட்தி் அமண்துந்நது. 

ப்பணாழித்் தி்ண் இ்குதிபே் ி்்பு சு்றுசச்ூனலி் ்ட 

டாக்கட்மடயுண் ்டுட்டாது.  ் சூனம் ாணிக்க பூவ்ீக இங்கமந 

வு பசத்பட் பெண் குபாி குதிமத சுமண பமநதண் பெண் உயபாக்க 

படியுண். 

 தி்டநட்தி் 7.00கி.ப           க    க க                  . 

 தி்டநட்தி் 10கி.ப சு்நவி் வடசிதபூங்கா, பவிங்குசஞாதண், 

பவிங்கு டான்பாங்கந் ண்றுண் புலி/தாம இய்பு துவுண் இ்ம. 

 வப, வணாஞ்மண தி்ண் துவுண் வடமபபே்ம 

சமூக ஹாருாதாப சூம்: 

             க க       க    வபலூ ்          8                 . 2011 

ணக்கந் படாமக கஞக்பகடு்பி் டி வபலூ ்ணாப்ட்தி் பணாட்ட ணக்கந் படாமக 

39,36,331 ஆகுண்.      19,61,688    க          19,74,643     க          .  

       ணாப்ட்தி் பணாட்ட ணக்கந்படாமக அட்்தி எய சது 

கிவாப்யக்கு 800 க்ந்        .  

                   1007,  க       ,                      996 

ஐ      க     .  

                1026                                      . 

           க       70.47%     ,               க       72.99% ஐ 

     க     . 

9. எதிப்டாக்குந் சு்றுசச்ூம் தாக்கங்க் 

குபாி பசத்ாடுகந் காஞணாக னக்கூடித சு்றுசச்ூன் ண்றுண் சபெகஞ்புகநி் 

தி்ாக்்க்டுண் டாக்கங்கந் அமதாநண் காஞ்ட்ு, கஞிக்க்ட்ு ணதி்பீடு 

பசத்த்ட்ுந்ந. 
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 1.29.0 பெக் ்்நவு பகாஞ் அியூ ்க் ண்றுண் கிாப் சுங்கண் எய 

      ிண், இது டபன்ா்டி் உந்ந வபலூ ் ணாப்ண், வபலூ ் டாலுகா,  

       உந்ந ச.வப ஞ்: 326A/4C    , அச்வமக 12°51'38.17" N to 12°51'41.87" N 

ண்றுண் தீக்்கவமக 79°07'01.09" E to 79°07'06.00" E பே் அமண்துந்நது. 
 க் ண்ட்தி் இய்து ~ 236ப உதட்தி் உந்நது.  விஞ்ஞ்டாயக்கு 

ட்வாதுந்ந உந்க்மண்பி் ாதி்பு / சிணட்மட குமக்க அலுபகண், 

கழி்மகந் வா் ட்ிமவு உந்க்மண்பு பனங்க்டுண். 

 உபன்வுகந், துகந்கந், SO2 ண்றுண்  NOX ஆகிதப்மக் கட்ு்டுட்ட 

வடமபதா அமட்து கா்று ணாசு கட்ு்ாட்ு படிக்மககளுண் 

பி்்்டுண். 

 கா்றி் டட்தி் ணாதிிகமந ஆத்வுகந் பெண் கா்று சூனலி் ்டுண் 

டாக்கண் குறிட்து ஆத்வு பசத்த்்து. அமட்து இங்கநிலுண் NOx, PM10, 

PM2.5 ண்றுண் SO2 ஆகிதப்றி் பட் 24 ணஞி வ சாசி பசறிவுகந் வடசித 

சு்று்பு கா்று டிஞ்தங்கந் (NAAQS), 2009 இ் ்கு 

காஞ்டுகி். PM10, PM2.5, SO2 ண்றுண் NOx க்கா ப்பணாழித்் 

சுங்கட்தி் அதிக்ச பசறிவு பமவத PM10 – 73µg/m3, PM2.5 - 36µg/m3, SO2 - 

12µg/m3 and NOx - 23µg/m3 ஆகுண். வப குபாி பசத்் பி்யண் கூ 

தி்ாக்க்் டாக்கண் படணாது ்று படிவு பசத்தாண். 

 அடி்ம கூாத்வி் படிவுகந் எலி அநபாது படாழி்சாம் குதிபேலுண் 

குடிபேய்பு குதிகநிலுண் உந்ந எலி அநவுகந் CPCB ஆ் பமதறுக்க்் 

டட்தி்குந் உந்நது. படாழி் சா ் சுகாடாண் ண்றுண் ாதுகா்பு ிப்ாகட் 

டட்தி் வடமபகளுக்கு அ்ா்் சட்டண் அநமபக் பகாஞ் 

படிபமணக்க்் உகஞங்கந் த்டுட்ட்டுண். 

 இ்ட தி்ட்தி்கா ீ ் வடமப டிதா ் வங்கக்நிபய்து பூட்்தி 

பசத்த்டுண். குபாிமதச ் சு்றி சிதா படிகா் அமணக்க்டுண். உ்பு 

கழிவுீ,் கழிவுீ ் வசகிக்குண் படா்டிபே் அ்பு்டுட்ட்டுண். கழிவுீ ்

வசகிக்குண் படா்டிதாது அப்ப்வாது சுட்டண் பசத்த்டுண். சுங்க 

பசத்ா்டி் பெண் கழிவு்பாய்கந் துவுண் பபநிவதாது. 

 ணஞ்ஞி் டண், ீி் டண் ண்றுண் பாது சுகாடாட்மட சிதாக 

கட்ு்டுட்டாவி்ா் திக்கழிவுகந் உயபாகுண். பாது ாதி்ம 

்டுட்துண். உஞவுக் கழிவுகந் உந்நி் கா்சி திக்கழிவுகந் கா்சிட் 
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படா்டிபே் அக்்டுகி். அாதகணா ண்றுண் பி கழிவுகந் 

(வணாஞ்மண ண்றுண் ாடுக்ட இதக்கண்) விதிகந் 1989 ண்றுண் அட்பிகு 

2016 இ் தியட்டங்கநி் டி அங்கீகிக்க்் ணறுசுன்சி பெண் கழிவு டீச் 

ஞ்பஞத் பமதாக அக்்டுண். வண் ்பி் உந்ந ணஞ் வசபக்க்ட்ு 

குட்டமக குதிக்குந் சுமண பமநதண் வண்பகாந்பட்காக 

த்டுட்ட்டுண். 

 சுங்க் குதிபே் காஞ்டுண் டாப / விங்கிங்களுக்கு ாடகணா 

விமநவுகமந குமக்க சுங்கட்திலிய்து உயபாகுண் தூசிபேமமத 

கட்ுடுட்டீ ் படநிட்ட் ண்றுண் ீ ் படநிக்க அமண்புகந் ஆகிதமப 

உயபாக்க்டுண் இப்பமண்புகந் சுங்க குட்டமக குதிபே் ிறுவி தூசிதா் 

்டுண் ாதி்புக்கந் இ்ாண் ாட்்து பகாந்ந்டுண். 

 

 

 

10.  இடப் அகடனாந் ந்றுந் டநாண்கந: 

தி்ட சுங்கட்தி் ஆட்துகமந அமதாநண் காணுட் 

 துமநபேடுட் 

 குஞ்டுபபடி்பு 

 அதிக்டிதா       மகதாளுட் 

 கக இத்திங்கந் 

11. குயாபிம் ாதுகா்பு டயடிக்ககக் 

 ஞிபுியுண் குழிக்கு பஜ்சி் அநமப தீண்ாி்தி் வாதுணா 

கபண் பசலுட்ட்ட்ுந்நது. 

 பஜ்சுகந் சிடாண் இயக்க பஜ்சுகந் 70 டிகிி வகாஞட்தி் சிதாக 

   க க          . 

 குழிபே் வண்புட்திலுண் பஜ்சுகநிலுண், அி்மடட் டடுக்க 

வாதுணா படிகா் அமண்பு பசத்த்டுண். 

           க  க க                   க   க   (Garland Drains) 

   க க                      க            க க க      . 
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12.  திட்ட கண்காணி்பு சு்றுசச்ூம் கண்காணி்பு: 

அட்டயகண -13 : திட்ட கண்காணி்பு சு்றுசச்ூம் கண்காணி்பு 

எண் 
கண்காணி்பு 

குதி 

நாதிபி 

ிகனங்கி் 

எண்ணிக்கக 

நாதிபிம் 

அதிபஹ்யண் 

கு்ான்வு ஹசன்ன 

டயண்டின 

அவுருக்க் 

1.  பாிம ஆத்வு எ்று 

எய ணஞி வ 

ண்றுண் திசி 

அடி்மபே் 

கா்றி் வபகண் 

ண்றுண் திமச, 

பப்ிம, 

ஈ்டண், 

பநிணஞ் 

அழுட்டண், 

ணமன்பாழிவு. 

2.  
சு்று்பு 

கா்றி் டண் 

2 ிமதங்கந் 

(கீன் வாக்கி) 

பாட்தி்கு 

இஞ்டு பம: 

24 ணஞிவ 

காண் 

PM10, PM2.5, SO2, and 

NO2 

3.  சட்டண் 

2 (மணத 

குதிக்குந் 

இஞ்டு ண்றுண் 

இமதக 

குதிபே் 

இஞ்டு) 

எப்பபாய 

யபட்தி்குண் 

எய பம 

க் ண்றுண் இவு 

வட்தி் சு்று்பு 

சணணா 

படாச்ச்ிதா எலி 

அழுட்ட ிமகந் 

(லீக்). 

4.  

டி.ஜி 

படாகு்பிலிய்து 

பபநிவத்ண் 

டி.ஜி படாகு்பி் 

அடுக்கு 
காாஞ்டு 

PM10, PM2.5, SO2 & 

CO 

5.  பாக உபன்வு 
பாகங்கந் 

ிறுட்துபண் 

பாகங்கமந  

அப்ப்வாது 

கஞ்காஞிட்ட் 

கா்று உபன்வு 

ண்றுண் சட்டண், 

பி.சி.யு. 

6.  ணஞ் 

தி் 

டநட்தி்குந் 

இஞ்டு 

இங்கந் 

ஆஞ்டு எய 

பம 

இத்பித் 

வபதிபேத் 

ஞ்புகந், 

ஊ்சச்ட்துக்கந், 

க உவாகங்கந் 

7.  
ி்்பு 

சூனலித் 

10 கி.ப.க்குந், 

தி்ட்மட சு்றி 

பெ்று 

ஆஞ்டுகளுக்கு 

எய பம 

டாபங்கநி் 

காதங்கநி் 

அறிகுறிகந் 

8.  

வண்்பு / 

ிட்டடி ீி் 

டண் 

தி் 

டநட்தி்குந் 

இஞ்டு 

இங்கந் 

ஆஞ்டுக்கு எய 

பம 

ISO-10500 ிமதா 

அநவுயக்கந் டி 
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13. கழிவுகக அக்றுயது 

                                     க    ,           

   க      ,                 க  க க      .                      

              ,       க           க                       , 

           க                                 க   க       

   க க க க          க க      க க      .  

14. ஹதாழி்சாப் சுகாதாப டயடிக்ககக் 

 டஞ்ஞீம படநிட்ட், தூசி வசகிக்குண்               து்ஞண் 

த்டுட்துட் அ்து                வா் தூசி எடுக்குண் 

படிக்மககமந     பகாந்பது. 

           . 

 சாடகண் கா்று ண்றுண் பநிணஞ் ிமமணகநி் வாது பபடி்மடட் 

    க க       . 

 டி்் ாதுகா்பு உகஞங்கநி் த்ாடு. டிஜிண்ஸ் 

சு்றிக்மககளு் இஞக்கண். 

 தீ வா் ிகன்வுகமந திட்்து் வாாடுபட்கு அபசகா தி் 

கயவிகமந ிறுவுபமட உந்நக்கித அபசகா தி் தி்ண். 

 அாதகணா பாயக்மநக் மகதாநட ் வடமபதா டி்் 

ாதுகா்பு உகஞங்கந், அமட்து ஞிதாநக்ளுக்குண் பனங்க்டுண். 

 ஆ்-மச் படலுடவி பசதிகந் பனங்க்டுண் ண்றுண் அபசகாங்கநி் 

உந்ளூ ்சபெகட்தி்கு ஊழிதக்ந் விிவுடுட்ட்டுபாக்ந். 

15. சுகந யகனந் டநந்ாடு 

சுங்கட ் தி்ட்தி் பட் 5 ஆஞ்டுகநி் 0.10.0 பெக்வ ் ்நவு சுமண 

பமநத பநச்ச்ிக்கு எதுக்க்்து. தியணதி. s. டபனசி ஆஞ்டுக்கு 20 ணங்கமந 

வு பசத்பவடாடு ஆஞ்டுக்கு ய.30,000/- சுமண பமநத பநச்ச்ி ண்றுண் 

ாணி்பி்காக பசவி்டுண்  ப்பணாழித்்து. 

16. நா்று கு்ான்வு 

கிண மப்பு இத்மகபே் குறி்பி் டநண் ஆகுண்; வப ணா்றுடநட்மடட் 

வடடுண் வகந்வி ழுபதி்ம. இட்டநட்தி் இணா்ண் ண்றுண் ணறுபான்வு 

பிசச்ிமகந், உஞத்ி் குதிகந்          இ்ாடடா், இது    க     
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க் ண்றுண் கிாப் சுங்கட்தி்கு ்டாக அமணகிது. சுங்கட்தி் பப்றிக்கு 

பக்கிதணா அமட்து காஞிகநி் வடமபமதயுண் இ்டடநண் பூட்்தி பசத்கிது 

ண்றுண் இது எய சி்ட இணாக இயக்காண். 

17. சு்றுசச்ூம் கண்காணி்பு திட்டந் 

சு்றுசச்ூன் ஞ்புக்கூறுகளுக்கு (கா்று, ீ,் சட்டண் ண்றுண் ணஞ்) சு்றுசச்ூன் 

கஞ்காஞி்பு தி்ண் பகுக்க்ட்ுந்நது, வணலுண் இது CPCB பழிகாட்ுட்கநி் டி 

பசத்டுட்ட்டுண். சுங்க படிக்மககந் காஞணாக சு்றுசச்ூன் 

ாதி்புகமநட் டஞிக்க சு்றுசச்ூன் ிப்ாகட்தி் திமணதா பசத்டுட்ட் 

ண்றுண் பயக்கணா வண்ாம்ப ட்ட்டுண். 

18. டபிடப் டநாண்கந திட்டந் 

வி ்வணாஞ்மண தி்ட்தி் சி்ண்சங்கந் பி்பயணாறு; 

 அபசிம ஞிிறுட்டண்       . 

 தீ ாதுகா்பு அமண்பு. 

 அபசகா ாதுகா்பு உகஞங்கந் & அறிக்மக ண்றுண் அபசகா 

ிமமணகா திச்ப்சத். 

 அயகி் உந்ந படாழி்சாமகநிலிய்து அபச உடவிகந் ண்றுண் அயகிலுந்ந 

படாழி்கவநாடு இமஞ்பிலிய்து. 

19. ஹருிறுய சு்றுசச்ூம் ஹாறு்பு 

 சுங்க டநட்தி் இணா்ண் ண்றுண் ணறுபான்வு பிசச்ிமகந் இ்ம. 

 பயண்ாா கிாணங்கந்    க     கிாணட்தி் ஸ் த் 

அமகிது, சுங்கண் பசத்்்ா் சுங்கடப்டாழி் படாழிாநக்ளுக்கு 

ணமபக வபமபாத்்புகமந பனங்குகிது. கிாணங்கநி் சுங்க ஊழித ்

டங்குபட்கு இண் அநிக்கி்து. 

 உஞவு பனங்க் ண்றுண் அட்திதாபசித கமகந் வா் ஆடபா 

படாழி்கந் கிாணங்கநி் பாயநாடா பநச்ச்ிதாகுண். 

 1பது வண, 2018 வடதிபே் MoEF& CC O.M-இ் குறி்பி்டி பணாட்ட பசவி் 2% 

(Rs.1,28,320/-) CER படிக்மககளுக்கு எதுக்க்டுண். 

20. பி்துகபக்க்ட்ட சுபங்க திட்டத்தி் ்கநக் 

 இ்ட சுங்க படிக்மகபே் பண் 19 யக்கு வபமபாத்்பு பனங்குண். 

 டி ்பயபாபே் ப்வ்ண். 



திட்ட சுருக்கம்            கல் மற்றும் கிராவல் குவாாி 
 

பக்கம்23 

 கிாண்பு ண்றுண் பாயநாடாட்தி் சபெக- பாயநாடா ிமமணகந் 

இ்ட தி்ட்தி் காஞணாக அதிகிக்குண், வப அமட்து 

அநவுயபங்கமநயுண் கயட்தி் பகாஞ்டு தி்ட்மட அனுணதிக்க வபஞ்டுண். 

 இட்தி்ண் சு்றுசச்ூன் ீதிதாக இஞக்கணாடாகவுண், ிதி ீதிதாக 

சாட்திதணாடாகவுண், கட்ுணாட் துமக்கு        பமகபேலுண் இயக்குண். 

இட்தி்ட்தி் பெண் ணக்களுக்கு ணமபக பமபே் ்மண தக்குண். 

 

 


