
                                                                       ட்ட சுருக்கம் 
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பக்கம் 1 

சுற்றுச்சூறல் தாக்க திப்பீட்டு அமிக்ககின் 

திட்ட சுருக்கம் 

 

6.59.91 ஹெக்டடர் பப்பரவு ஹகாண்ட ஜம்னெள்ரி கருப்பு கிாகனட் 

சுங்கம் 

 

புய எண் : 83 (பகுதி) 
கிாம்: ஜம்னெள்ரி 

தாலுக்கா: பாப்பிஹட்டிப்பட்டி 

ாலட்டம்: தர்புரி 

ாநியம்: திழ்நாடு 

 
 

/ள் ழ்டு கணி றுணம் 

ண் 31, கஜர் சனன, 
சசப்தக்கம், 

சசன்னண - 600 005 
(இந்த திட்டம் (EIA அமிலிப்பு 2006 ற்றும் அதன் திருத்தங்கள்) படி 1 (அ) கனி 

சுங்கங்கள் (B2) பிரிலின் காய அட்டலகைின் கீழ் கூமப்பட்டது. டலும் 2017ஆம் 

ஆண்டு ார்ச் 14 ஆம் டததி ஹலரிான S.O. 804 (E) அட்டலகைின் கீழ் ீமல் பிரிலில் 

இத்திட்டம் லருகிமது) 

 
EIA ஆடயாசகர் 

HUBERT ENVIRO CARE SYSTEMS (P) LTD, CHENNAI 

ஆகஸ்ட் 2021 
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பக்கம் 2 

 

திட்ட சுருக்கம் 

I. நிறுலனத்தின் பின்னைி 

சுங்கத்ன் சத் தப்தபவு 6.59.91 சஹக்டகும். இது ழ்ட்டில் உள்ப ர்னரி ட்டம் , 

தப்திசட்டிப்தட்டி லுக, ஜம்ணஹள்பி கத்ல் உள்ப னன ண்: 83 (தகு)ல் 

அனந்துள்பது. ழ்டு கணி றுணத்துக்கு (TAMIN) குத்னகக்கு ிடப்தட்ட  இந்னம் அசல் 

னநம்சதக்கு னசன்று னகப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 

  

குத்னகப் தகு னனப்தங்கண னப்தப்னதக் கட்டுகநது  ற்றும்  சுங்க குத்னக 20 ருட 
கனத்ற்கு 08.11.2011 ஆம் ச  சபிண G.O. (3D) No. 50, சல்துனந (MME-1)  இல்  எப்னல் 
அபிக்கப்தட்டது. 

 
 

சுங்கத் ட்டத்ன 04.10.2004 சிட்ட சசன்னண னிில் ற்றும் சுங்க ஆனர் , 

சசன்னண கடிம் ண் 2585 / MM9 / 2003 எப்னல் அபித்ர். 
 

ட்ட ப உர்வு AMSL இனருந்து 406 ீ. இந் ட்டம் , அட்டன 1 (அ) EIA அநிப்ன 2006 
ற்றும் அன் அடுத்டுத் ருத்ங்கள் இன் தடி கணிங்கனப சுங்கப்தடுத்துல், தி 2 திரிின் 
கழ் ருகநது  ர்ச் 14 , 2017 சிட்ட MoEF & CC அநிப்ன ண் SO804 ( E) இன் தடி 
சுற்றுச்சூல் அனு இல்னல் சசல்தடுல் இந் ட்டம் ீநல் திரிின் கழ் ருகநது. 
EC ிண்ப்தம் ீநல் னக B1, அட்டன 1 (அ) கழ் MoEF & CC இல் (னன்சவு ண் IA / 

TN / MIN / 68262/2017) 09.09.2017அன்று சர்ப்திக்கப்தட்டது. 
 

14 ர்ச் , 2017 சிட்ட MoEF & CC அநிப்ன ண் S.O.804 ( E) ற்றும் அன் தின்ணர் 
ருத்ப்தட்ட அநிப்ன ண். S.O. 1030 (E) ற்றும் 15.03.2018 & 16.03.2018 சபிண  OM F.No. Z-

11013/22/2017-IA.II (M)ின் கழ்  SEAC / SEIAA இல் ப்தடீு சசய் MoEF கூநது. தின்ணர் 
ிண்ப்தப்தடிம் Proposal No. SIA/TN/MIN/24900/2018 & File No. SEIAA-TN/F-1193/2013 கழ் 
ழ்ட்டில் சர்ப்திக்கப்தட்டது. 

 

0.05.2018 அன்று னடசதற்ந 112 து SEAC கூட்டத்லும், 05.06.2018 அன்று னடசதற்ந 311 து 
SEIAA கூட்டத்லும், இத்ட்டம்  ப்திடப்தட்டது. 05.06.2018ஆம் ச  கடிம் ண்: SEIAA-

TN/F.No.1193/ToR-467/2018 இல், சுற்றுச்சூல் சச ப்தடீு , சரிசசய்ல் ட்டம் , இற்னக ப 
சம்தடு ற்றும் சனெக ப சம்தடு  ஆகன சசர்க்கப்த ட்ட EIA / EMP அநக்னகனத் 
ரிப்தற்கக ினனநகள் சபிிட்டது 
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பக்கம் 3 

ட்ட ல்னன 15 க.ீ சுற்நபில் ட்ட சுருக்கம் ற்றும் னக்க அம்சங்கள் அட்டலகை -1 
இல் சகடுக்கப்தட்டுள்பண. 

 

அட்டலகை - 1 திட்ட எல்கய 15 கி.ீ சுற்மரலில் திட்ட சுருக்கம் ற்றும் முக்கி அம்சங்கள் 

எண் லிலங்கள் லிலங்கள் 

1.  அட்சசனக 12°00’22.83” to 12°00’37.47” N 

2.  ீர்க்கசனக 78°25’22.88” to 78°25’36.93 ”E 

3.  சசரி கடல் ட்டத்னருந்து உம் 406 ீ 

4.  ஸ்ன ிம் னனப் தங்கணது 

5.  பத்ன் தன்தடு  அசு னநம்சதக்கு னம் 

6.  குத்னக தகுின் அபவு 6.59.91 சஹக்சடர் 

7.  சுங்க குத்னக (G. O. (3D). No.50) 16.02.2012 னல் 15.02.2032 ன 20 ஆண்டுகள். 

8.  

2003 to 2004 ஆண்டுகளுக்கு னன் டுக்கப்தட்ட 

உற்தத் ிம் ( உற்தத் சுங்க ட்டத்க்கு 

னன்ணர் (m3) 

1732.56 

9.  
னன்சப்தட்ட உற்தத்  
(சுங்க ட்டம் 2004-05 to 2008-09) m3 

80796 

10.  உற்தத் (சுங்க ட்டம் 2004-05 to 2008-09) m3 18184 

11.  
னன்சப்தட்ட உற்தத் (SOM-I 2009-10 to 2013-

14) m3 
17940 

12.  உற்தத் (SOM-I 2009-10 to 2013-14) m3 1343.64 

13.  
னன்சப்தட்ட உற்தத் in 

(ற்நனக்கப்தட்ட SOM-I (2014-15 to 2018-19) m3 
91782 

14.  
உற்தத் ( ற்நனக்கப்தட்ட SOM-I(2014-15 to 

2018-19) m3 5583 (2017ன) 

15.  ீர் சன (KLD) 25.0 

16.   ன் சன னெனம் DG Set (kVA) 60 (DG சசட் 1*125 kVA) 

17.  ரிசதருள் சனகள் (Lts/Day) 200 

18.  ணி ஆற்நல் சன 35 

19.  கட்ச ட கவுப் சதருட்கள் (Kg /day) 16 

20.  கவு ண்சய் உற்தத் (Lts/Y) 3.0 

21.  ட்ட சசனவு  (னட்சம்) 99.97 

22.  அருகல் உள்ப கங்கள் 1. ஜம்ணஹல்ன கம்- 1.56 km (S) 

23.  அருகலுள்ப சடுஞ்சனன 

1. NH-66 (கருஷ்கரி - ட்டூர் - கபினூர் - 

தண்டிச்சசரி சனன) ≃ 31.85 km (NE) 

2. SH 18 (சசனம் - ருப்தத்தூர் - ிம்தடி) 

≃1.97 km (SE) 

24.  அருகலுள்ப ில் னனம் னட்டிசட்டிதட்டி ில் னனம் ≃ 12.5 km (W)  

25.  அருகலுள்ப ிண னனம் சசனம் ிண னனம் ≃  47 Km (SW)  

26.  அருகல் உள்ப கம் / கம் 
1. அரூர் ≃ 6.86 Km (SE) 

2. ர்னரி ≃ 33 Km (NW)  
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பக்கம் 4 

எண் லிலங்கள் லிலங்கள் 

27.  
ீர் னன 

 

1. ன்ணிர்   ≃ 3.50 Km (SE) 

2. தனப்தட்டி னதுர் ரி ≃ 1.54 Km (SSE) 

3. சசட்டிதட்டிக்கு அருகல் ரி ≃ 4.17 Km (NE) 

28.  னன/ தள்பத்க்கு 15 கீ சுற்நபில்  இல்னன   

29.  சல்சதருள் இடங்கள் 15 கீ சுற்நபில் இல்னன 

30.  சச னங்கக்கள்/ ணினங்கு சனங்கள் இல்னன (15 கீ ல்னனக்குள்) 

31.  
ததுகக்கப்தட்ட ணத்துனந 

 

1. சப்னர் R.F ≃  9.42 Km (NNE) 

2. சதய்ப்தட்டி R.F  ≃  13.98 Km (NE) 

3. அரூர் R.F ≃ 5.43 Km (NNE)  

4. சப்தம்தட்டி Ex R.F ≃ 13.53 Km (ESE) 

5. சம்னதகள் R.F ≃ 6.19 Km (ESE) 

6. தள்பிப்தட்டடி R.F ≃ 5.73 Km (SSE) 

7. சதத்க்கடு R.F ≃13.74 Km (SSE) 

8. வுட்டு R.F ≃32 Km (SSW) 

9. கனன R.F ≃ 3.51 Km (W) 

32.  னகம்த தகு ன அர்வு ண்டனம்-III (ண ஆதத்து) 

33.  ட பங்கள் 15 கீ சுற்நபில் இல்னன 

34.  ன ல்னன 15 கீ சுற்நபில் இல்னன 

 

II. நிறுலன ஹபாறுப்டபற்பு  

சுற்றுச்சூல் ததுகப்னக்கக றுணம் திண னக்கத்தும் அபிக்கநது. றுணம் அனணத்து 
சுற்றுச்சூல் சட்டங்கனபனேம் தின்தற்றும். இந் றுணம் ன்கு பர்ந்  தசுன பர்ச்ச, சலும் 

அனணத்து சுற்றுச்சூல் சட்டரீண சனகனப சடர்ந்து சசல்தடுத்ப்தட்டு 

தரிக்கப்தடும். 

III. சுற்றுச்சூறல் உைர்திமன் பகுதிகள் 

ட்ட ல்னனினருந்து  15 க.ீ. சனனவுக்குள்ப அநிக்கப்தட்ட சுற்றுச்சூல் ரீக 

உப்தட்ட தகுகள் துவும் இல்னன.  சுங்க குத்னக ல்னனினருந்து 15 க.ீ தூத்ற்குள் 

ந் ன ற்றும் சச ல்னனனேம் இல்னன.. EIA அநிப்தின் தடி இந் ட்டம் சநப்ன 

தந்னணகள் சததுண தந்னணகள் சதன்நற்நல் உட்தடில்னன . சுற்றுச்சூல் 

உர்நன் தகுகள் ற்றும் ட்டத்ன் னக்க அம்சங்கள் அட்டன-2 இல் 

சகடுக்கப்தட்டுள்பது.  
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அட்டலகை-2 சுங்க குத்தகக எல்கயியிருந்து 15 கி.ீ சுற்மரலில் சுற்றுச்சூறல் உைர்திமன் 
உள்ர பகுதிகள் 

எண் பகுதிகள் 

ஹபர் / 
அகடா

ரம் 

 திட்ட இருப்பிட எல்கயியிருந்து 15 கி.ீ. தூத்திற்குள் 

(லான்ஹலரி தூம்) 

1 

சர்சச னகபின் கழ் 
ததுகக்கப்தட்ட தகுகள் , 

அற்நன் சுற்றுச்சூல் , 

இற்னக, கனச்ச அல்னது 
திநற்நற்கண சச 
அல்னது உள்ளூர் சட்டங்கள்.  

இல்னன 

 

என்றும் இல்னன 

 

2 

சுற்றுச்சூல் 
கங்களுக்கண 
னக்கண அல்னது 
உர்நன் சகண்ட தகுகள் 
- ஈனங்கள் , ீர்பங்கள் 

அல்னது திந ீர்னனகள் , 

கடசன ண்டனம் , 

உிர்க்சகபம், னனகள், 

கடுகள்  

 

ஆம் 

எண் உர்நன் தகுகள் தூம் (Km) திகச 

1 துரிணஹள்பி ஆர் 1.05Km NW 

2 ன்ணிர்  2.29Km SE 

3 தணிர்  3.47Km SE 

4 கருக்கம்தட்டி ஆர் 4.77Km SE 

5 கனன RF 3.51Km W 

6 கனன  Extn RF 12.27Km W 

7 வுட்டு RF 14.32Km SSW 

8 குட்டர் RF 12.81Km SSW 

9 சதத்க்கடு RF 13.74Km SSW 

10 தள்பிப்தட்டடி RF 5.73Km SSE 

11 சம்னதகள் Extn RF 6.19Km ESE 

12 சப்தம்தட்டி Extn RF 13.53Km ESE 

13 சச்சக்குட்னட Extn RF 12.70Km SSE 

14 சதய்ப்தட்டி RF 13.98Km NE 

15 அரூர் RF 5.43Km NNE 

16 சப்னர் RF 9.42Km NNE 

17 ட்ட ஆர் 8.84Km NE 
 

3 

ததுகக்கப்தட்ட, னக்கண 
அல்னது உர்நன் ய்ந் 
ங்கள் அல்னது 
ினங்கணங்கள் 
இணப்சதருக்கம், கூடுகள், 

சட்னடடுல், 

ஏய்சடுத்ல், குபிர்கனத்ல், 

இடம்சதர்வு ஆகற்நல் 
தன்தடுத்ப்தடும் தகுகள் 

இல்னன 

 

என்றும்  இல்னன 

 

4 
உள்ட்டு, கடசன, கடல் 
அல்னது னத்டி ீர் 

இல்னன 

 
என்றும் இல்னன 

5 னம், சச ல்னனகள் 
இல்னன 

 

என்றும் இல்னன 

 

6 
சதளதுசதக்கு அல்னது திந 
சுற்றுன த்ரீக தகுகனப 

இல்னன 

 

 

என்றும் இல்னன 
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எண் பகுதிகள் 

ஹபர் / 
அகடா

ரம் 

 திட்ட இருப்பிட எல்கயியிருந்து 15 கி.ீ. தூத்திற்குள் 

(லான்ஹலரி தூம்) 

அடக சததுக்கள் 
தன்தடுத்தும் கள் அல்னது 
சகள் 

7 ட பங்கள் இல்னன என்றும் இல்னன 

8 

அடர்த்ண க்கள்சனக 
அல்னது கட்டனக்கப்தட்ட 
தகு 

 

ஆம் 

 

எண்  கிாம் ஹபர் 
தூம் ற்றும் 

திகச 

க்கள் 
ஹதாகக 

1 ஜணஹள்பி ≃ 1.57km (SW) 2363 

2 தனப்தட்டி ≃ 1.53 km (SSE) 4612 

3 சஜதனபம் ≃ 1.7 km (E) 2747 

4 சகதிணத்ப்தட்டி ≃ 2.37 km (SE) 2822 
 

9 

ணிணல் உருக்கப்தட்ட 
னக்கண,  ன 
தன்தடுகபல் 
ஆக்கக்கப்தட்ட தகுகள் 
(ருத்துனணகள், தள்பிகள், 

தட்டு இடங்கள் , சனெக 
சகள்)  

ஆம் 

 

ட்டப்தகுில் இருந்து  6.86 க.ீ. சனனில் NE உள்ப 
அரூர், அனணத்து சகனபனேம் சகண்டுள்பது 

 

 

10 

னக்கண, உர் அல்னது 
தற்நக்குனந பங்கனபக் 
சகண்ட தகுகள் (னத்டி 
ீர் ஆங்கள் , சற்தப்ன 
பங்கள், சற்தப்ன பங்கள் , 

ணில், ிசம், 

ீன்பம், சுற்றுன, துக்கள்) 

 

ஆம் 

 

எண் திகசில் தூம் (Km) திகச 

1 கனன RF 3.51Km W 

2 கனன Extn RF 12.27Km W 

3 வுட்டு RF 14.32Km SSW 

4 குட்டர் RF 12.81Km SSW 

5 சதத்க்கடு RF 13.74Km SSW 

6 தள்பிப்தட்டடி RF 5.73Km SSE 

7 சம்னதகள் Extn RF 6.19Km ESE 

8 சப்தம்தட்டி Extn RF 13.53Km ESE 

9 சச்சக்குட்னட Extn RF 12.70Km SSE 

10 சதய்ப்தட்டி RF 13.98Km NE 

11 அரூர் RF 5.43Km NNE 

12 சப்னர் RF 9.42Km NNE 

13 ட்ட ஆர் 8.84Km NE 
 

11 

ற்கணச சு அல்னது 
சுற்றுச்சூல் தப்னக்குள்பண 
தகுகள். (ற்சததுள்ப 
சுற்றுச்சூல் சட்ட ங்கனப 
ீநன) 
 

இல்னன 

 
என்றும் இல்னன 

12 

சுற்றுச்சூல் அதங்கனப 
னன்னக்கக்கூடி இற்னக 
அதத்ற்கு ஆபகக்கூடி 

இல்னன 

 

இந் தகு ன அர்வு ண்டனம் -III (ண ஆதத்து)  
கழ் ருகநது . ீரிவு, னச்சரிவு, அரிப்ன, சள்பம் 
அல்னது ீிண அல்னது தகண கனனன 
சதன்ந இற்னக ஆதத்துகளுக்கு ஆபக னடிது. 

http://tamilcube.com/learn-tamil/tamil-alphabets-chart.aspx
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பக்கம் 7 

எண் பகுதிகள் 

ஹபர் / 
அகடா

ரம் 

 திட்ட இருப்பிட எல்கயியிருந்து 15 கி.ீ. தூத்திற்குள் 

(லான்ஹலரி தூம்) 

தகுகள் 
(னகம்தங்கள், ழீ்ச்ச, 
னச்சரிவுகள், அரிப்ன, சள்பம் 
அல்னது ீி அல்னது 
தகண கனனனகள்) 
 

குநப்ன : 
ன அர்வு ண்டனம்- II: குனநந் ஆதத்து 
ன அர்வு ண்டனம் -III: ண ஆதத்து 
ன அர்வு ண்டனம்- IV: அக ஆதத்து 

ன அர்வு ண்டனம்-V க அக ஆதத்து 

 
 

 

 
IV. சுங்க ஹசல்முகம- திமந்த ஹலரி சுங்கம் 
  

1961ஆம் ஆண்டு சபிண உசனகம் உள்ப   சுங்கப்தன எளங்குிகபின் 106 (2) (அ) 
ினனநக்கு இங்க , துப் சதருனப சகண்டுள்ப நந் சபி சுங்கத்ன் 

சனனகபிலும், து உடல் கடிணண தனநன உருக்குகநது . ணச  சனன 
சசய்னேம் தகு ற்றும் தக்கங்கபில் சததுண அபவு உம் ற்றும் சய்வும் இருக்க 

சண்டும். சதஞ்ச் உம் 6 ீட்டருக்கு கல், உத்ற்கு குனந சதஞ்ச் அகனத்ன 
தரிக்க சண்டும்.  இத்னக சதஞ்சுகள் ற்றும் தக்கங்கபின் சரிவுக் சகம் 

கனடட்டத்னருந்து 60 ° ிட அகக இருக்கக்கூடது. சுங்க சசல்னனநின் 
ட்டனதடம்,  படம் -3 இல் கட்டப்தட்டுள்பது. 

 

லகபடம் -3 சுங்க ஹசயாக்க திட்ட லகபடம் 

V. கருப்பு கிாகனட் சுங்கம் இருப்புக்கள் 

கனடக்கக்கூடி சுங்கக்கூடி இருப்ன 7.5 ீ ததுகப்ன இனடசபி ற்றும் எவ்சரு 

சதஞ்சுகபிலும் இருக்கன்ந கனணட்  தனநகனப ிர்த்து சுங்கத்ல் சட்டி 

டுக்கதடக் கூடி கருப்ன கனணட்டின் அபவு கக்கடப்தடுகநது. சுங்கப் தி ற்சதது   30 

ீ ஆம் ன னனின் சற்தப்தில் இருந்து சண்டுற்கக ட்டடப்தட்டுள்பது. 



                                                                       ட்ட சுருக்கம் 
                                           ஜம்ணஹள்பி கருப்ன கனணட் சுங்கம் 

பக்கம் 8 

சத் குரி இருப்னக்கபின் சுருக்கம் அட்டலகை -3 இல் கட்டப்தட்டுள்பது. 31.3.2017 
சின்தடி, னிில் இருப்னக்கள் ற்றும் சத் சுங்கக்கூடி இருப்னக்கள் குநத் 
னதுப்திக்கப்தட்ட ிங்கள் அட்டலகை -4 இல் சகடுக்கப்தட்டுள்பண 

அட்டலகை-3  ஹாத்த குலாரி இருப்பு லிலங்கள் 

எண் லிலங்கள் கிாகனட்(m3) 

1 இப்தகுில் உள்ப சத் னிில் இருப்னக்கள் 13,79,175 

2 னதுப்திக்கப்தட்ட னிில் இருப்னக்கள் 13,48,592 

3 இப்தகுில் உள்ப  சட்டி டுக்கக்கூடி இருப்னக்கள் 10,22,861 

4 னதுப்திக்கப்தட்ட சட்டி டுக்கக்கூடி இருப்னக்கள் 9,92,278 

 

அட்டலகை-4 : 31.03.2017 டததிின்படி, புதுப்பிக்கப்பட்ட புலிில் இருப்பு லிலங்கள்   

எண் லிலங்கள் 

ககிருப்பு 

(கண ீட்டர்) 

 

5% ன்ந ிகத்ல்    

ீட்சடடுக்கக்கூடி 
இருப்னக்கள் (கண 
ீட்ட 

 

இப்தகுில் சத் னிில் இருப்னக்கள் 
13,79,175 41,375 

1 

சுங்கத் ட்ட கனத்ல் இருப்னக்கள் 
குனநல் 

 

(-) 25,000 (-) 750 

2 

சுங்கத் ட்டத்ன் (SOM-I) னல் இண்டு 
ஆண்டுகபில் இருப்னக்கள் குனநல் (2009-2010 

to 2013-2014) 

இல்னன இல்னன 

3 

சுங்கத் ட்டத்ன் (SOM-II) னல் னென்று 
ஆண்டுகபில் இருப்னக்கள் குனநல் (2014-2015 

to 2016-2017) 

(-) 5583 (-) 168 

4 
31.03.2017 சின்தடி, னதுப்திக்கப்தட்ட  

னிில் இருப்ன 
13,48,592 40,457 

சத் சுங்க இருப்னக்கள் 

  
10,22,861 30,686  

1 
சுங்கத் ட்ட கனத்ல் இருப்னக்கள் 
குனநல் 

(-) 25000 (-) 750 

2 

சுங்கத் ட்டத்ன் (SOM-I) னல் இண்டு 
ஆண்டுகபில் இருப்னக்கள் குனநல் (2009-2010 

to 2013-2014) 

NIL NIL 

3 

சுங்கத் ட்டத்ன் (SOM-II) னல் னென்று 
ஆண்டுகபில் இருப்னக்கள் குனநல் (2014-2015 

to 2016-2017) 

(-) 5583 (-) 168 

4 
31.03.2017 சின்தடி, னதுப்திக்கப்தட்ட  சுங்க 
இருப்னக்கள் 

9,92,278 29,768 

 

VI. ஹசல்பாடு அரலின் சுருக்கம்  
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இத்ட்டத்ற்கண சுங்கத் ட்டம் (mining plan)  சசன்னண னிில் ற்றும் சுங்க  

ஆனல் கடிம் ண் 2585 / MM9 / 2003  ள் 04.10.2004ன் தடி  எப்னல் 
அபிக்கப்தட்டது. சலும்  2009-2010 னல் 2013-2014 னினண  னல்  சுங்கத் ட்டம் 
னிில் ற்றும் சுங்க  ஆனல் கடிம் ண்  7485 / ம்.ம் .5 / 2010  ள் 
09.11.2010ன் தடி எப்னல் அபிக்கப்தட்டது. 

இனணத் சடர்ந்து . 2014-2015 னல் 2018-2019  ஆண்டிற்கண சுங்கத் ட்டம் -II (SOM-II) 
டன் றுணத்ல் அன் கடிம் ண்:  5735 / ML3 / 2014  ள் 27.05.2014ன் தடி  
சர்ப்திக்கப்தட்டது. இச்சுங்கத் ட்டம் கனணட் ததுகப்ன ற்றும் சம்தட்டு ி  
1999  ண் 18(5)ன் தடி எப்னல் அபித்க கருப்தடுகநது.  
 

VII. 2003 முதல் 2017 ஆண்டு லகியான உற்பத்தி லிலங்கள் 

2003 to 2004 ஆண்டிற்கண உற்தத் ிங்கள் (சுங்க ட்டத்ற்கு னன்) அட்டலகை- 5ல் 
சகடுக்கப்தட்டுள்பது. னன்சப்தட்ட ற்றும் டுக்கப்தட்ட ஆண்டு ரிக உற்தத் 
ிங்கள் (சுங்க ட்டம் 2004-2009) ிங்கள் அட்டலகை- 6ல் சகடுக்கப்தட்டுள்பது.  

னன்சப்தட்ட ற்றும் டுக்கப்தட்ட உற்தத் (SOM-I 2009-2014) ிங்கள் 
அட்டலகை- 7ல் சகடுக்கப்தட்டுள்பது. னன்சப்தட்ட ற்றும் டுக்கப்தட்ட உற்தத் 
ிங்கள் (ற்நனக்கப்தட்ட SOM-I 2014-2019) அட்டலகை- 8ல் சகடுக்கப்தட்டுள்பது.   

அட்டலகை-5: 2003 to 2004 ஆண்டிற்கான உற்பத்தி லிலங்கள் (சுங்க திட்டத்திற்கு முன்)) 

ஆண்
டு 

முன்ஹாறிப்பட்ட உற்பத்தி எடுக்கப்பட்ட உற்பத்தி 
சுங்கம் 

தண்
கூடி 

கனண
ட் 

கணிம் 

(ROM) 

லிற்ப
கன
க்குரி
 

கனி  

கறிவு    

சற்
சுன  

ஹாத்
த  

கறிவு  

 

சுங்கம் 

தண்கூ
டி 

கனணட் 

கணிம் 

(ROM) 

லிற்ப
கனக்
குரி 

கனி  

கறிவு    

சற்
சு

ன  

ஹாத்
த  

கறிவு   

 

2003-

2004 
0 0 0 0 0 1732.56 86.628 1645.932 0 1645.932 

ஹா
த்தம்  

0 0 0 0 0 1732.56 86.628 1645.932 0 1645.932 
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அட்டலகை-6 னன்சப்தட்ட ற்றும் டுக்கப்தட்ட ஆண்டு லாரிாக உற்பத்தி லிலங்கள் (சுங்க திட்டம் 2004-09) 

ஆண்டு 

முன்ஹாறிப்பட்ட உற்பத்தி எடுக்கப்பட்ட உற்பத்தி 

சுங்கம் 

தண்கூடி 

கனணட் 

கணிம் (ROM) 

லிற்பகனக்
குரி 

கனி  கறிவு    
சற்சு
ன  

ஹாத்த  
கறிவு  

 

சுங்கம் 

தண்கூ
டி 

கனணட் 

கணிம் 

(ROM) 

லிற்பகனக்கு
ரி 

கனி  

கறிவு    
சற்சுன  

ஹாத்த  
கறிவு   

 

2004-
2005 

16240 487 15753 3000 12753 4818 145 4673 890 5563 

2005-
2006 

16004 480 15524 3720 19244 11033 331 10702 2565 13267 

2006-
2007 

16260 488 15772 9180 24952 2200 66 2134 1240 3374 

2007-
2008 

16188 486 15702 2232 17934 133 4 129 20 149 

2008-
2009 

16104 483 15621 0 15621 0 0 0 0 0 

ஹாத்த
ம் 

80796 2424 78372 18132 90504 18184 546 17638 4715 22353 

 

 

 

 

 

 

 

அட்டலகை-7 முன்ஹாறிப்பட்ட ற்றும் எடுக்கப்பட்ட உற்பத்தி லிலங்கள்(SOM-I 2009-14) 
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ஆண்டு 

முன்ஹாறிப்பட்ட உற்பத்தி எடுக்கப்பட்ட உற்பத்தி 
சுங்கம் 

தண்கூ
டி 

கனண
ட் கணிம் 

(ROM) 

லிற்பகனக்
குரி 

கனி  கறிவு    சற்சுன  
ஹாத்த  
கறிவு  

 

சுங்கம் 

தண்கூடி
 கனணட் 

கணிம் 

(ROM) 

லிற்பகனக்
குரி 

கனி  

கறிவு    
சற்சுன  

ஹாத்த  
கறிவு   

 

2009-2010 3612 108 3504 1800 5304 0 0 0 0 0 

2010-2011 3600 108 3492 0 3492 0 0 0 0 0 

2011-2012 3600 108 3492 0 3492 0 0 0 0 0 

2012-2013 3528 106 3422 0 3422 1343.64 67.182 1276.458 0 1276.458 

2013-2014 3600 108 3492 0 3492 0 0 0 0 0 

ஹாத்தம் 17940 538 17402 1800 19202 1343.64 67.182 1276 0 1276.458 

 

அட்டலகை-8 முன்ஹாறிப்பட்ட ற்றும் டுக்கப்தட்ட உற்பத்தி லிலங்கள் (ாற்மிகக்கப்பட்ட SOM-I 2014-19)  

ஆண்டு 

முன்ஹாறிப்பட்ட உற்பத்தி எடுக்கப்பட்ட உற்பத்தி 
சுங்கம் 

தண்கூடி 

கனணட் 

கணிம் (ROM) 

லிற்பகனக்
குரி 

கனி  கறிவு    சற்சுன  
ஹாத்த  
கறிவு  

 

சுங்கம் 

தண்கூடி 

கனணட் 

கணிம் (ROM) 

லிற்பகனக்
குரி 

கனி  

கறிவு    
சற்சுன  

ஹாத்த  
கறிவு   

 

2014-
2015 

3000 100 2900 1512 4412 0 0 0 0 0 

2015-
2016 

3600 108 3492 0 3492 585 18 567 0 567 

2016-
2017 

4998 150 4848 0 4848 4998 150 4848 0 4848 

2017-
2018 

40104 1203 38901 7919 46820 0 0 0 0 0 
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ஆண்டு 

முன்ஹாறிப்பட்ட உற்பத்தி எடுக்கப்பட்ட உற்பத்தி 
சுங்கம் 

தண்கூடி 

கனணட் 

கணிம் (ROM) 

லிற்பகனக்
குரி 

கனி  கறிவு    சற்சுன  
ஹாத்த  
கறிவு  

 

சுங்கம் 

தண்கூடி 

கனணட் 

கணிம் (ROM) 

லிற்பகனக்
குரி 

கனி  

கறிவு    
சற்சுன  

ஹாத்த  
கறிவு   

 

2018-
2019 

40080 1202 
38878 2508 41386 0 0 0 0 0 

ஹாத்தம்  91782 2763 89019 11939 100958 5583 168 5415 0 5415 
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VIII. நியத்டதகல 

ர்னரி ட்டம் தப்திசட்டிப்தட்டி லுக , ஜணஹள்பி கத்ல்  உள்ப  SF ண். 83 

(தகு) ன்ந இடத்ல் 6.59.91 சஹக்சடர் தப்தபில் கருப்ன கனணட் சுங்கணது 
அட்சசனக - 12°0’22.83” to 12°00’37.47”N ற்றும் ீர்க்கசனக 78°25’22.83 to 78°25’36.93”E ில் 
அனந்துள்பது. இப்தகு இந் இடிபக்க னதட ள் ண் . 57 L/8, 57 L/12, 58 I/5, 58 I/9  

குநக்கப்தட்டுள்பது. பத்ன்  உம் கடல் ட்டத்னருந்து சசரி  406m க்கு சல் உள்பது . 

ன தன்தட்டு னனந  அட்டலகை-9 இல் சகடுக்கப்தட்டுள்பது. 

அட்டலகை -9:  நிய பன்பாட்டு முகம   

எண் நிய உபடாகம் தற்டபாகத பகுதி (Ha.) 

குலாரி காயத்தில் 
பன்பாட்டில் உள்ர 

பகுதி (%.) 

 

1. குரி 1.88.20 28.5 

2. உள்கட்டனப்ன 0.00.60 0.1 

3. சனனகள் 0.20.00 3.0 

4. தசுனனபம் 0.15.00 2.3 

5. 
கவுகற்கள்  சகட்டும் 
இடம் 

0.67.00 10.2 

6. தன்தடுத்ன 3.69.11 55.9 

ஹாத்தம் 6.59.91 100 

 

IX.  நீர் டதகல  

அட்டலகை -10 : நீர் டதகல  

எண் லிரக்கம் நீர் டதகல (KLD) 

1 சுசன 1.5 

2 சனன தூசகனப கட்டுதடுத்துல்   10.9 

3 தசுன னபம் 12.5 

ஹாத்தம் 25 

 

ண்ரீ் சன சடங்கர் சப்னபர்கள் னெனம் னர்த் சசய்ப்தடும்.  
X.  ின்சாம் ற்றும்  எரிஹபாருள் டதகல 

125 kVA நன் சகண்ட மின் இயற்றி. அனப்தின் னெனக 60 kVA ன் சன 
னர்த்ச்சசய்ப்தடுகநது. ன்சம் ற்றும் ரிசதருள் ிங்கள் அட்டலகை-11 இல் 
சகடுக்கப்தட்டுள்பண. 

அட்டலகை 11: ின்சாம் ற்றும் எரிஹபாருள் டதகல 
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எண் லிலங்கள் தற்டபாதுள்ர 

1 ன் சன (kVA) 60 

2 ன்ணிற்ந நன் (kVA) 1*125 

3 டீசல் (னட்டர்ஸ் / ள்) 200 

 

XI. னித லர டதகல  

ணிப ிங்கள் அட்டலகை 12 இல் சகடுக்கப்தட்டுள்பண. 

அட்டலகை -12 திட்டத்தின் னித லர டதகல 

எண் லிரக்கம் நபர்கரி ன் எண்ைிக்கக 

1  சனபர் 1  

2  சுங்க அத்ன் னகர் 1  

3  ஆதசட்டர்கள் ற்றும் ஏட்டுர்கள் 7 

4  சனபர்கள் 26  

ஹாத்தம்  35 

  

XII. திடக்கறிவு உற்பத்தி ற்றும் டயாண்க 

நகாட்சி திட கறிவு டயாண்க 

அட்டலகை -13 நகாட்சி திட கறிவு உற்பத்தி ற்றும் டயாண்க 

எண் லகக 
அரவு கிடயா/ 

நாள் 
அகற்றும் முகம 

1 கரி கவுகள் 
 

6.0 
கட்ச குப்னதத்சட்டி (உவு கவு) 

2 கணி கவுகள் 10.0 
ழ்டு சு கட்டுப்தட்டு ரிம்  

அங்ககரித்  றுசுற்ச னம் 

ஹாத்தம் 16.0  

குநப்ன: த் சு கட்டுப்தட்டு ரி கட்டுனன் தடி: ணிதர் சசரி டக்கவு 

உற்தத் / ள் = 0.45 

 

XIII. தஙீ்கு லிகரலிக்கும் கறிவு டயாண்க   

ீங்கு ினபிக்க கூடி கவுப் சதருட்கபின் னக ற்றும்  உருக்கப்தடும் அபவு 
அட்டலகை-14இல் சகடுக்கப்தட்டுள்பது. 

அட்டலகை -14: தஙீ்கு லிகரிக்கும் கறிவு உற்பத்தி ற்றும் டயாண்க 

கறிவு 

லகக எண் 
லிரக்கம் 

அரவு 

(L/Year) 
அகற்றும் முகம 

https://www.shabdkosh.com/dictionary/tamil-english/%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BF/%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BF-meaning-in-english
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5.1 
கவு 

ண்சய் 
3.0 

கசவு ஆம் சகள்கனன்கபில் சசகரிக்கப்தட்டு . / 

ழ்டு சு கட்டுப்தட்டு ரி த்ல்  

அங்ககரிக்கப்தட்ட  றுசுற்ச/ றுசனப்ன னகர் 
றுணங்களுக்கு அனுப்தப்தடும் 

 

XIV. ாற்று தரங்கள் பற்மி பகுப்பாய்வு 

குரி ற்கணச சசல்தட்ட   கருப்ன  கனணட் குரி ஆகும். ணச ற்று  பங்கள் 

சனப்தட ய்ப்தில்னன. 

 

XV.  திட்ட ஹசயவு 

ட்டத்ற்கண சத் னலீடு (னெனணம்) 99.97 னட்சம் ஆகும் . ட்டத்ன் னலீடு 
அட்டலகை 16 இல் சகடுக்கப்தட்டுள்பது. 

அட்டலகை -15: திட்டத்திற்கான ஹாத்த முதலீடு 

எண்   ஹசயவு லிலம் கட்டைம் – ரூபாய் (யட்சத்தில்) 

 

  I.   னனண சசத்து ினன 

1 

விலை(குத்னக னம்) அசு னநம்சதக்கு னம் 

சனபர் சகட்டனக 50,000 

சுக சகள் 50,000 

சன சசனவு 1,25,000 

கூட்டுத்சனக 2,25,000 

  II.    றுதடும் ினன 
 

1 

சசல்தட்டு சசனவு 

இந்ங்கள் 95,67,000 

கூட்டுத்சனக 95,67,000 

2 

சுற்றுச்சூல் சனண்ன ட்டம் 

  

கடு பர்ப்ன 30,000 

ீர் சபித்ல் 50,000 

ீர்  சசனண 25,000 

கற்று  சசனண 25,000 

சப்ம் / அர்வு சசனண 25,000 

கூட்டுத்சனக 1, 55, 000 

3 றுண  சனெக சதறுப்னகள் 50,000 

ஹாத்தம் 99,97,000/- ≃ 1 சகடி 
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XVI. அடிப்பகட  சுற்றுச்சூறல் கூாய்வு  

லானில் சூறல்  

தண்ி ணினன னனனகபண கற்நன் சகம், கற்நன் னச ற்றும் சப்தனன 

(ிக்கு) ஆகன  ஆய்வு கனத்ன் சதளது   ட்டத்ன் பத்ல் தவு சசய்ப்தட்டது..  

சுங்கத்ற்கு அருகல் உள்ப ணில் ஆய்ச்ச னணது ர்னரிில் அனந்துள்பது 
(12

0
08’N ற்றும்  78

o
02’E). சுங்கத்ல் கற்நன் னசணது ஆண்டின் சதரும்தன்னண 

கனங்கபில் சன்சற்கனருந்து சீுகநது. 

 

ஆய்வுக் கனத்ல் (ஜூன்-ஆகஸ்டு 2018) அகதட்ச சப்தனன 29 
o
C. குனநந்தட்ச 

சப்தனன 20.33
o
C ஆகும். ஈப்தம் 76% ஆகும். ஆய்வு கனத்ல் சசரி கற்நன் சகம் 2 

m/s.   ஆய்வு கனத்ல் சசனங்க கற்று சன்சற்கனருந்து சீுகநது . 

சுற்றுச்சூறல் காற்மின் தம் 
ஆய்க தகுில் 2009 ஆம் ஆண்டின் சுற்றுப்னந கற்நன் னன கபின் தடி 12 

அபவுருக்களுக்கு  8 இடங்கபில் சுற்றுச்சூல் கற்நன் ம் கண்கிக்கப்தட்டது. ஆய்வு  

கனத்ல் (ஜூன்-ஆகஸ்டு 2018)  அனணத்து கண்கிப்ன இருப்திடங்கபில் PM10, PM2.5, SO2, NO2, 

CO, PB, O3, NH3, C6H6, C20H12, As, Ni, ஆகற்நன் அகதட்ச சசநவுகள், சல்துனந, ர்த்கம் 

ற்றும் குடிிருப்ன தகுகளுக்கண சச சுற்றுப்னந கற்நன் னன கபின் ல்னனக்குள்  

ருகநது. PM10 (44.5-57.1 µg/m³), PM2.5 (19-26 μg / m³), SO2 (5.2-9 μg / m³), NO2 (15.8-24.1 μg / m³), CO (0.35-

0.62 mg / m
3
), O3 (10.41-11.57 μg/m3)  ற்ந அபவுருக்கள் அபடீ்டு ம்னக்கு கச இருந்ண.  

ஒயி கண்காைிப்பு 

ஆய்வு கனத்ல் (ஜூன்-ஆகஸ்ட் 2018) ட்டத்ன் பத்ன் 10 கீ சுற்நபில் உள்ப 8  
இடங்கபில், துல்னண இனச்சல் அபவு ீட்டனப் தன்தடுத் சுற்றுச்சூல்  என 
அபவுகள் கண்கிக்கப்தட்டது  

 சுங்க தகு   ற்றும் சற்சனனகபில் தகல்சதளது இனச்சல் அபவுகள் 52.1 dB 

(A) ற்றும் 43.2 dB (A) இவு சங்கபில், த் சு கட்டுப்தட்டு ரித் ல் 
னறுக்கப்தட்ட ம்திற்குள்பக உள்பது (75 dB (A) தகல்சதளது & 70 dB (A) இவு 

சம்).  

 குடிிருப்ன தகுகபில், தகல்சதளது 51.1 dB (A) – 54.1 dB (A) ற்றும் இவு ச இனச்சல் 

அபவுகள் 41.6 dB (A) – 43.6 dB (A) சறுதடுகன்நண. ஆய்வுக்கனத்ல் சுற்றுசூல் சப்ம் 

குடிிருப்னப் தகுகபில் த் சு கட்டுப்தட்டு ரித் ல் தரிந்துனக்கப்தட்ட 

னறுக்கப்தட்ட ம்திற்குள்பக உள்பது. (55 dB (A) தகல் & 45 dB (A) இவு) 
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ஆய்வுக்கனத்ல் சற்சகள்பப்தட்ட ஆய்ில், சல்துனந, ர்த்க ற்றும் குடிிருப்ன 
தகுகபில் உள்ப சுற்றுப்னந என அபவுகள் த் சு கட்டுப்தட்டு ரித் ன்  

தரிந்துனக்கப்தட்ட னறுக்கப்தட்ட ம்திற்குள்பக உள்பது  

நீர் த கண்காைிப்பு 
னத்டி ீர் 8 இடங்கபில் ற்றும் சற்தப்ன ீ ர் 03 இடங்கபில்   (8 இடங்கள் அனடபம் 
கப்தட்டலும், ண்ரீ் கனடக்கல் 3 சற்தப்ன ீர் ரிகள் ட்டுச 
சசகரிக்கப்தட்டு தகுப்தய்வு சசய்ப்தட்டண)  ஜூன் 2018 ஆம் ஆண்டில் ப்திடப்தட்டுள்பது. 

தல்சறு இற்தில் சில் அபவுருக்களுக்கு ஆய்கத்ல் ரி சசகரிப்ன ,, 

ததுகத்ல் ற்றும் தகுப்தய்வு சசய் .ஸ் இல் தரிந்துனக்கப்தட்ட னனண 
னனநகள் தின்தற்நப்தட்டண 

டற்பப்பு நீரின் தம் 

ீர் ரி னடிவுகள்  சற்தப்ன  ீர் ங்களுடன்  IS 2296: 1992 எப்திடப்தடுகன்நண 

  னஹட்ஜன் அணிச்சசநவு   6.8 - 7.21 க்கு இனடில்  றுதடுகநது. 
 சத் கனந் டப்சதருள்கள் ப்ன 410 mg / l னல்  583 mg / l ன உள்பது. 

 குசபனடு ப்ன 49 mg / l னல்  85 mg / l ன உள்பது. 

 சல்சதட் ப்ன 20 mg / l னல்  41 mg / l ன உள்பது. 

 சத் கடிணத்ன்ன 256.1 mg / l – 332.4 mg / l க்கு இனடில் உள்பது. 

 உிர்சில் ஆக்ஸஜன் சன  ப்னகள் 5.7-7.4 mg/l ன சறுதடுகன்நண. 

 சில் ஆக்ஸஜன் சன  17 .2 னல் 24 mg / l ன றுதடும். 
 ல்ன இடங்கபிலும், கணக உசனகங்கபின் சசநவு IS 2296: 1992 இன் ம்னகளுக்குள் 

உள்பது  

நியத்தடி நீரின் தம் 

 னஹட்ஜன் அணிச்சசநவு 6.7 – 8.02 க்கு இனடில் றுதடுகநது. 

 சத் கனந் டப்சதருள்கள் ப்ன 543 mg / l னருந்து 702 mg / l ன உள்பது. 

 அனணத்து னத்டி ீர் ரிகபிலும் னளூனடு சசநவுகள் ம்திற்குள் உள்பது. 
 சத் கடிணத்ன்ன 177 mg / l - 307 mg / l க்கு இனடில் உள்பது. 

 சத் கத்ன்ன 123- 165 mg/l ன உள்பது. 

 சசடிம் ப்ன 48-122 mg/l ன உள்பது 

 சதட்டசம் ப்ன 3.1-6.8 mg/l  ன உள்பது 

 கல்சம் ப்ன 43.5 – 84 mg/l ன உள்பது. 

 சக்ணசீம் 16.5 – 41.2 mg/l ன உள்பது. 

 ஆய்வு தகுில் ரிகள் உள்ப கணக உசனகங்கள் சசநவுகள் அபடீ்டு 
ம்னக்குக் கச உள்பண ற்றும் அனணத்தும் IS 10500 :2012 ம்திற்குள் உள்பண. 
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ண் த கண்காைிப்பு 

 . ஆய்க தகுில் ட்டு (08) இடங்கபில் ண் ரி டுக்கப்தட்டுள்பது. அபவுருக்கள் ம்ன 
தின்ருறு கப்தட்டது 

 னஹட்ஜன் அணிச்சசநவு 6.74 னல் 8.21 ன இருந்ண. 

 கடத்துத்நணின் ப்ன   78 - 141 μS / சச.ீ ன உள்பது 

 ண் ரிகபின் ீர் னத்ருக்கும் நன் 12.5-21.4 (%) ன சறுதடுகநது. 
 னட்ஜன் அபவு 64 கசன / சஹக்சடரினருந்து 95 கசன / சஹ க்சடர் னனேம், 

தஸ்தஸ் 16.3 கசன / சஹக்சடரினருந்து 23.4 கசன / சஹக்சடர் ன னேம், 

சதட்டசம் 70 கசன /  சஹக்சடரினருந்து   694கசன / சஹக்சடர் னனேம் 
சறுதடுகநது. 

 

உிரில் சுற்றுச்சூறல் 

ட்ட பத்ன் 10 க.ீ சுற்நபில் ணினங்கு சனங்கள் / னங்கக்கள் னண / னன  

இருப்னக்கள் இல்னன.  ந்சரு அருகரும் உிரிணனம்  இருப்தன இப்தகுில்  
கப்தடில்னன. ஆய்வு தகுின் சற்கு ற்றும் ட சற்கு திந்ங்கபில் ல்ன 
ங்கனபக் சகண்டுள்பது. னத்ன் சதரி தகுகள் சல், கரும்ன, சங்கய் ற்றும் 
னக்கடனன சகுதடிக்கு உட்தட்டன.  ற்றும் ினங்கு பங்கபின் சசளன, சனன 
ய்ப்னகள், கல்ிக்கண சகள், சுகம் ற்றும் சனெக-சதருப னன சடர்தண 
கல்கனப சசகரிக்க உள்ளூர் க்களுடன் கனந்துனடல்கள் டத்ப்தட்டது. 
 

சமூக ஹபாருராதா சூறல் 
ஆய்வுப் தகுிலுள்ப சனெக, கனச்ச ற்றும் சதருப னனனகள் ஆகற்னநக் 

னகளும் அம்சங்கனப ப்திடுல் சனெக-சதருப ஆய்வு சற்சகள்பப்தட்டது. 

க்கள்சனக இக்கில், உள்கட்டனப்ன பங்கள் ற்றும் ணி ஆசக்கத்ன் னன 

ற்றும் சனனய்ப்ன, ற்கப்ன ருய், ிசம், ிகம் ற்றும் சல்துனந பர்ச்ச 
சதன்ந கல்கனப இந் ஆய்வு ங்குகநது.  
.னன்சப்தட்ட ட்ட னன்சணற்நங்கள் கக சனெக-சதருப ற்றும் ணி 
ஆர்த்ன் அபவுருக்கள் ீண க்கங்கனப அனடபம் கவும் , கிக்கவும், ப்தடீு 
சசய்வும் இந் சநப்தில்னகபின் ஆய்வு உவுகநது. 
அபவுருக்கள்: 

 க்கள்சனக கட்டனப்ன 

 உள்கட்டனப்ன சகள் 

 சதருப னன 

 சுக னன 

 கனச்ச தண்னக்கூறுகள் 

ஆய்வு பகுதிின் சமூக ஹபாருராதா லிலங்கள்: 
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 ஆய்வு தகுில் சத்ம் குடும்தங்கபின் ண்ிக்னக 25975 ற்றும்  க்கள் 
சனக 99554 ஆகும். சதண்கபின்  ண்ிக்னக ( 49.09%), ஆண்கபின் 
ண்ிக்னக (50.9%) ஆகும். 

 சசரி குடும்த அபவு 3.83. 

 தட்டில் ச க்கள் சனக 28.09%, தட்டில் தங்குடி க்கள் சனக 
0.04%. 

 93.83% னக்க சனபர்கள் ன்தல் இப்தகு சனபர்களுக்கு 
னனண சனனய்ப்னத அபிக்கநது. 

 னக்க சனபர்கள் எரு ருடத்ல் ஆறு ங்களுக்கும் சனக 
க்கண சனனய்ப்னதப் சதற்றுள்பணர். 6.16% சதர் குறு 
சனபர்கள்.  

 னக்க ற்றும் குறு இண்டினருந்தும் ிச சனபர்கள் சத் 
சனபர்கபின் 75,66% ஆகும். 

 சுங்கணது ணி குடிிருப்னகபினருந்து சகு சனனில் அனந்துள்பது. 
சுங்கத் பத்னருந்து 5 க.ீ தூத்ல் எரு சன கங்கள் அனந்துள்பண. 
ஆய்வுப் தகுின் க்கள்சனக ிங்கள் அட்டலகை -16  இல் 
கட்டப்தட்டுள்பது. 

அட்டலகை -16 ஆய்வுப் பகுதிின் க்கள்ஹதாகக  லிலங்கள்  

எண்  கிாம் ஹபர் தூம் (க.ீ) 

 
க்கள் ஹதாகக 

1 ஜம்ணஹள்பி 1.56 2363 

2 சன்ணகுப்தம்  1.97 1139 

3 ரும்தட்டி  3.96 1925 

4 சகக்கதட்டி  3.57 3013 

5 ம்திதட்டி  3.52 1947 

ஆதாம்: ாலட்ட முதன்க க்கள் ஹதாகக கைக்ஹகடுப்பு ககடடு, 2011 

 

XVII.  எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூறல் பாதிப்புகள்  ற்றும் ட்டுப்படுத்தும்  

நடலடிக்கககள் 

காற்மின்  தன்க 

சடினத்ல் , சண்டுல், சட்டுல், டினத்ல் , ற்றுல், இநக்குல் ற்றும் 
சதக்குத்து சதன்ந சுங்க டடிக்னககபினருந்து உழ்வுகள் உருகன்நண . 

கம்தஸர்கனபப் சதன்ந இந்ங்கள் ற்றும் ஜக் சுத்ல் இந்ங்கள் 
துனபிடுற்குப் தன்தடுத்ப்தடுகன்நண. சுங்கத்ல் தூச கட்டுப்தடு டடிக்னககள் 

அட்டலகை-17 ல் சகடுக்கப்தட்டுள்பது. 
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அட்டலகை -17 : தூசி கட்டுப்பாடு நடலடிக்கககள் 

எண் நடலடிக்கககள் சிமந்த நகடமுகமகள் 

1 
சண்டுல் 

 

துனபிடும் இந்த்துடன், தூச திரித்சடுப்தன்கள் (உனர்ந் 
அல்னது ஈண அனப்ன) ங்கப்தட சண்டும் 

  

2 சடித்ல் 

 சடிப்தற்கு னன்  ண்ரீ் சபித்ல் 
 சதக்குத்துக்கு னன் சடித்  சதருள் ீது ீர் 

சபித்ல் 
 கட்டுப்தடுத்ப்தட்ட சடிப்ன தட்தத்ன தன்தடுத்துல் 

3 

சட்டிசடுக்கப்தட்ட 
சதருட்கபின்  
சதக்குத்து ச 
  

 கவு சந்துன  ிர்ப்தற்கக னரிகள் / 
டம்ப்தர்கனப ர்தய் சகண்டு னெடுல். 

  கணங்கபில் சகக் கட்டுப்தடு 
 சனன இருனநத்லும் சதருத்ண அகனண 

தசுனனபம்  உருக்குல்,  

ஒயி சூறல் 

சுங்கப்  தகு , அன் சுற்றுப் தகு ற்றும் குடிிருப்ன தகுகபில் இனச்சல் அபவுகள் 
த் சு கட்டுப்தட்டு ரிம்   தரிந்துனத் ல்னனக்குள் இருப்தக அடிப்தனட ஆய்வு 
கட்டுகநது. தன்தடுத்ப்தட சண்டி  உதகங்கள், சல்சர் சுகம் ற்றும் 
ததுகப்ன ர்கத் த்ன்  ம்திற்குள் என அபனக் சகண்டிருக்கும் 

 நிய உபடாகம் 

2003 ஆம் ஆண்டு னல் குரி சசல்தட்டில் உள்பது ற்றும் குத்னக னப்தப்தண  6.59.91 

சஹக்சடர், அசங்க னநம்சதக்கு னக னகப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. சுங்க குத்னக 20 ருட 
கனத்ற்கு அசனண ண்  G.O. (3D) No. 50, சல்துனந (MME-1) ள் 08.11.2011ன் தடி 

ங்கப்தட்டது. குத்னக கனம் 15.02. 2032 ன சசல்லுதடிகும். ணச ன தன்தட்டில் 
ந் ற்நனம் இல்னன. 

 
 

கறிவுநீர் டயாண்க 

கவுீர் (1.27 KLD) கறிவுநீர்த்ஹதாட்டிக்கு அனுப்தப்தடும். கறிவுநீர்த்ஹதாட்டி அவ்ப்சதது 
சுத்ம் சசய்ப்தடும். சுங்க சசல்தட்டில் கவு உற்தத் இல்னன 

 
 

உிரில் சூறல் 

சுங்க டடிக்னககபில் இருந்து தூச உருல் ட்டப்தகுில் கப்தடும் 
ங்கள் / ினங்கணங்கபில் ற்தடும் க்கங்கனப  குனநக்க , தூச உற்தத்னத் டுக்க 
அனணத்து தூச க்கத்ற்கண  தகுகபிலும் ீர் சபித்ல் உறு சசய்ப்தடும் 
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திடக் கறிவு டயாண்க 

 உவு கவுகள் கட்ச குப்னதத் சட்டிகளுக்கு அனுப்தப்தடும். 

 இந்ங்கபில் தன்தடுத்ப்தட்ட கவு ண்சய் சசகரிக்கப்தட்டு, ழ்டு சு 
கட்டுப்தட்டு ரி த்ல்  அங்ககரிக்கப்தட்ட  றுசுற்ச / றுசனப்ன னகர் 
றுணங்களுக்கு அனுப்தப்தடும். 

 
 

XVIII. சுற்றுச்சூறல் கண்காைிப்பு திட்டம் 

ழ்டு ன சு கட்டுப்தட்டு ரித்ன் தரிந்துனகபின் தடி சுற்றுப்னந கற்நன் ம் , 

ீர் ற்றும் கவுீரின் ம் , சத்த்ன் ம் குநத்து , எரு கண்கிப்ன அட்டன 

தரிக்கப்தடும். 
 

XIX. பசுகலகரம் டம்பாடு 

இப்தகுில் உள்ப சுங்க டடிக்னக னடினடனேம் ன தசுன னபத் சட்டத் ட்டம் 

சடரும். இந் ட்டத்ன எரு னனண ற்றும் ிஞ்ஞண அடிப்தனடில் 
டினப்தல், ணத்துனநனேடன் உரி ஆசனசனணனேம் எருங்கனப்னம் சதநப்தடும். 
சுங்க குத்னகக்குள் ற்சததுள்ப சட்டங்கள் 6.59.91 சஹக்சடரில் 0.15.00 சஹக்சடர் (2.3%) 
ஆகும். அகல் , சுற்றுச்சூல் ற்றும் சதருப ப்னத ங்க ங்கள் 
சர்ந்சடுக்கப்தடும். சத்ம் தப்னனத் டுக்க வும் தூச சுதட்னடக் குனநக்க வும் 
ங்கள் உவும் 

 
 

XX. டபறிவு டயாண்க திட்டம் 
 

சதவு சனண்ன ட்டத்ன் சநப்தம்சங்கள் அடங்கும் 

 ீ ததுகப்ன அனப்ன  

 அச ததுகப்ன உதகங்கள் ற்றும் அச உிகள். 

 அசனன அநக்னக  

 

XXI. நிறுலன சமூக ஹபாறுப்புைர்வு 

 சுங்க குத்னகப் தகுக்கு றுழ்வு ற்றும் ீள்குடிசற்ந டடிக்னக ட்டம் 
துவும் இல்னன. 

 சுங்கத் சல் சனபர்களுக்கு னநனக சனனகனப ங்க 
ஜம்ணஹள்பிில் சதரும்தனண கங்கள் தஸ்தம் தணனடந்துள்பண , கங்கள் 
சனபர்கள் ற்றும் ஊர்களுக்கு ங்குட சகனப ங்குகன்நண. 

  



                                                                       ட்ட சுருக்கம் 
                                           ஜம்ணஹள்பி கருப்ன கனணட் சுங்கம் 

பக்கம் 22 

 

XXII. நிறுலன சுற்றுச்சூறல் ஹபாறுப்புகள்(CER) 


ண் 

தணபி
கள் 

கம் 

டடி
க்னகக

ள் 

ஆண்டு ற்றும் சனக  
சத்
ம் (Rs) 2019-20 2020-21 2022-23 2023-24 2024-25 

1 
ஜணஹ
ள்பி 

அசு 
தள்பிகளு
க்கண 
சகள் 

குடிீர் 
ிசக 
அனகு (1 
அனகுகள்) 

2 x 15, 000 

அச்சுப்
சதநனே
டன் திச 
- 1 ண் 

35,000x 1 

கப்த
னந 

கட்டு
ணம் 

குடிீர் 
ிசக 
அனகு (1 
அனகுகள்) 

2 x 15, 000 

கப்த
னந 

கட்டு
ணம் 

2,00,000 

30,000 35,000 50,000 30,000 55,000 

சத்ம் (ருடம்) ரூ 30,000 35,000 50,000 30,000 55,000 2,00,000 

 

XXIII. திட்டத்தின் நன்ககள் 

1. சுற்றுச்சூல் ன்னகள்: 
 சுங்க குத்னக தகுக்கு சபிச னன்சப்தட்ட தசுன னபம்  

கற்று சுதட்னடக் குனநக்கும், சலும் சத்த்ன் அபனக் குனநக் கும் 
ற்றும் ண் அரிப்னதத் டுக்கும். 

 

 குரி சசல்தட்டின் சதது சண இனடசபிில் ண்ரீ் 
சபிக்கப்தடுது கற்று சுதட்னடக் குனநக்கும் 

 

 னத்டி ீர் தன்தடுத்தடது. 
 

2. சனெக ன்னகள்: 
 குரி டடிக்னககள் உள்ளூர் க்களுக்கு சடிக (35 தர்கள்) ற்றும் 

னநனகக (10 தர்கள்) தணபிக்கும். 
 

3. சதருப ன்னகள்: 
 க்கபின் ணிதர் ருணத்ன  சம்தடுத்வும். 

 

  ரீக சத்ணது ற்றும் கட்டுணத் துனநின் னனுக்கக 
இருக்கும், இன் னெனம் னநனகக க்களுக்கு ன்ன தக்கும். 

 

 ரி, ல்டி ற்றும் டி.ம்.ஃப் னெனம் ன அசுக்கு ருய் ஈட்டுல். 

அட்டன-18 நிறுலன சுற்றுச்சூறல் ஹபாறுப்பு திட்டம் (2019-2025) 


