
 

சு்றுசச்ூம்தாக்கநதி்பீடட்ுஅறிக்ககம் 
திடட்சச்ுருக்கந் 

7.80.0ஹெக்டடப்ப்வுஹகாண்டசந்நனூபக்ரு்பு

கிபாகடச்ுபங்கந் 

சபட்யஎண் : 324/1 
கிபாநந்  : சந்நனூப ்

தாலுகா  : ாக்டகாடு 

நாயடட்ந் : தருநபுபி 

நாிந்  : தமிம்ாடு 

 

 

தியபாநக்ந்டபன்ாடுகிணிறுபண் 

ஞ் 31, காணாச்ால, 

சச்ாக்கண், 

சச்ல - 600 005 

இ்ததிடட்ந்(EIA அறிவி்பு2006 ந்றுந்அத்பி்டச்கக) டி1 (அ) 

சுபங்கங்க் (B1) பிபிவி்காஅடட்யகணந்றுந் 12 டிசந்ப2்018 

அ்றுஹயிமடட்O.M F.No. L-11-11/175/2018-IA-II (M)கீம்கூ்டட்து. 

 

சு்றுசச்ும்ஆடாசகப:் 
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திடட்சச்ுருக்கந் 

1. ிறுயத்தி் பி்ணி 

சுங்கடத்ி் சணாடட் ்நவு 7.80.0செக்ாகுண். இது டபன்ாட்ி் உந்ந 

டயணபுி ணாப்ண், ாக்சகாடு டாலுகா, சண்ணனூ ்கிாணடத்ி் உந்ந ச.சப 

ஞ்: 324/1பே் அலணத்ுந்நது. 

1959 ஆண் ஆஞ்டு டபனககிண சலுலக விதிகநி் 8-சி (3 பி) விதிபே் கீன் 

து்லிதணா குதிசடாப்ு கடிடடல்ட, 20 ஆஞ்டுகளுக்கு சச்லுடிதாக 

கூடித குடட்லக உிணடடல்ட டபனக அசு கடிடஞ் 12833 / MME.1 / 2017-2 , 

13.11.2018 சடதி பனங்கிதது.  

சச்ண் ் 14, 2006 சடதிபே் EIA அறிவி்பு ண்றுண் அட் அடுடட்டுடட் 

தியடட்ங்கநி் டி இட் தி்ண் பி 1 பலக, அ்பலஞ 1 (அ) இ் கீன் 

பயகிது. சு்றுசச்ூன் அனுணதி சகாி விஞ்ஞ்ணாது பலக B1, 

அ்பலஞ 1 (அ) இ் கீன் TN-SEIAA வி்கு சண்்பிக்க்்து . (சகா்பு ஞ் 

6741/2019). 

இடத்ி்ண் 11.06.2019 அ்று லச் 130பது SEAC கூ்டத்ிலுண், 

12.07.2019 அ்று லச் 349பது SEIAA கூ்டத்ிலுண் இட் தி்ண் 

ணதி்பி்்து, சணலுண் 12.07.2019 ஆண் சடதி கடிட ஞ். SEIAA-

TN/F.No.6741/SEAC/ToR-628/2019-் கீன் EIA / EMP அறிக்லக டதாிக்க ToR ஆது  

பனங்க்்து. 

பலவு EIA / EMP அறிக்லக ணக்கந் கயடத்ுக் சகப்ுக்கு கூ்டத்ி்காக (PH) 

சண்்பிக்க்டுகிது. ணக்கந் கயடத்ுக் சகப்ுக் கூ்ண் ிலபலட் 

பி் ்சாதுணக்கநா் சகக்்் சகந்விகளுண் அட்கா தி்களுண் 

EIA அறிக்லகபே் இலஞக்க்டுண் . இறுதிபே் சு்றுசச்ுன் டாக்க ணதி்பீடு 

அறிக்லக TNSEIAA க்கு சு்றுசச்ுன் அனுணதி சறுபட்காக 

சண்்பிக்க்டுண் . 
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2. ிறுயஹாறு்ட்பு 

தி் ஆடபாந ் சு்றுசச்ுன் அனுணதிக்கு சடலபதா அலடல்டயுண் 

உறுதிதாக ிபட்த்ி சசத்து சு்றுசச்ூன் சணாஞ்லண தி்டல்ட 

சசத்டுடத்ுபா .் 

 

3. சு்றுசச்ூம்உணபத்ி்குதிக் 

கீசன உந்ந அ்பலஞ-1 இ் காஞ்டுபது சா், தி் ்லபேலியத்ு 

15 கி.ப தூடத்ி்குந் அறிவிக்க்் சு்றுசச்ூன் உஞத்ி் குதிகந் 

துவுண் இ்ல. தி் ்லபேலியத்ு15 கி.ப தூடத்ி்குந் ட் ணாி 

ண்றுண் சடசித ்லயுண் இ்ல. EIA அறிவி்பி்டி சி்புபலதல 

ண்றுண் சாதுபா பலதலகலந இட் தி்ண் ஈக்்கவி்ல. தி் 

்லக்கு 15 கிசாப் ் சடாலவுக்குந் இயக்குண் சி்ண்சங்கந் 

அ்பலஞ 1-் சகாடுக்க்ட்ுந்நது. 

அடட்யகண - 1திடட்எ்கக்கு 15 கி.மீ சு்வி் உ் சு்றுசச்ூம் 

உணபத்ி் குதிக் 

எண் குதிக் 
யா்ஹயிதூபந் (15 கி.மீ. 

பி்துகபக்க்டட் திடட் இரு்பு எ்க) 

1 சப்சடச ணபுகநி் கீன் 

ாதுகாக்க்டுண் குதிகந், 

சடசித அ்து உந்ளூ ்

ச்ங்கநி் கீன் சு்றுசச்ூன், 

ி்்பு, காசச்ா அ்து 

பிசடாப்ுலத 

ணதி்பி்கு்் குதிகந். 

ஞ் சத ்
தூண் 

(~கி.மீ) 
திலச 

1 
ணலசகால், 

ாதசகால் 
10.04 NNE 

2 

காவிிபக்கு WLS 

சகா்்ல / 

ணட்ெந்நி Extn RF 

4.05 W 

3 
காவிிபக்கு WLS ESZ 

்ல 
2.92 W 

 

2 சு்றுசச்ூன் 

காஞங்களுக்கா 

பக்கிதணா அ்து 

உஞத்ி் சகாஞ்குதிகந் 
– ஈ ிங்கந், ீப்ழிகந் 

அ்து பி ீ்ிலகந், 

கசா குதி, உபேிங்கந், 

ணலகந், காடுகந். 
 

ஞ் சத ்
தூண்(~

கி.மீ) 
திலச 

1 சிட்ாந்நண் 0.019 N 

2 
சி்ா ் R/ 

சடக்ுணாாதி 
2.39 SW 

3 

காவிிபக்கு WLS 

சகா்்ல / 

ணட்ெந்நி Extn RF 

4.05 W 

4 அத்யூ ்Extn RF 11.21 WNW 

5 சடாட்ிந்நண் 11.91 NW 

6 ஊசதுக்ண் RF 7.63 NW 

7 
சல்ச்ந்நிஅ

லஞ 
8.62 NW 

8 சா்லதா்தி 14.81 N 
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எண் குதிக் 
யா்ஹயிதூபந் (15 கி.மீ. 

பி்துகபக்க்டட் திடட் இரு்பு எ்க) 

9 கு்பந்நிந்நண் 5.16 SSW 

10 பூ்னுெ்ா் 5.23 SSW 

11 ணஞ்ெந்நி RF 4.01 SW 

12 சகசாகுலிந்நண் 14.57 SSW 

13 ்குந்பங்கா 12.3 WSW 

14 
காவிிபக்கு WLS ESZ 

்ல 2.92 W 
 

3 பந்்பு, இவியடத்ி, 

ஏத்சபடுடட்், குநிக்ாண், 

குடிசத்ண் 
ஞ் சத ்

தூண் 

(~கி.மீ) 
திலச 

1 

காவிிபக்கு WLS 

சகா்்ல / 

ணட்ெந்நி Extn RF 

4.05 W 

2 
காவிிபக்கு WLS ESZ 

்ல 
2.92 W 

 

4 க்கலக்கு அ்ா்,  
க்கல, க் அ்து 

ிடட்டி ீ ்

ஞ் சத ்
தூண்(~

கி.மீ) 
திலச 

1 
சி்ா ் R/ 

சடக்ுணாாதி 
2.39 SW 

2 
சல்ச்ந்நிஅ

லஞ 
8.62 NW 

3 சா்லதா்தி 14.81 N  
5 ணாிண், சடசித ்லகந் துண் இ்ல 

6 சாழுதுசாக்கு அ்து 

சு்றுாதஞிகந் 

அணுகுபட்காக சாதுணக்கந் 

த்டுடத்ுண் பழிகந் அ்து 

பசதிகந் 

ணாி சடுஜ்சால~ 3.87கி.ப (ENE) 

7 ாணு படநங்கந் துண் இ்ல 
8 அ்ட் ணக்கந் சடாலக 

அ்து க்லணக்க்் 

குதி 

 

ஞ் கிபாநந்ஹனப ்
(~கி.மீ)தூபந் 

(திகச) 
நக்க்

ஹதா

கக 

1 சண்ணனூ ் 3.10 (SW) 4262 

2 குண்ணனூ ் 1.71 (ENE) 2752 

3 சிக்கசா்ச்

ண் 
2.80 (SE) 2525 

4 ணட்ெந்நி 3.80 (NW) 3960 

5 ணட்ெந்நி 4.80 (SE) 12451 
 

9 பக்கிதணா, உதட் அ்து 

்ாக்குல பநங்கலநக ்

சகாஞ் குதிகந் ( ிடட்டி 

ீ ் ஆடாங்கந், சண்்பு 

பநங்கந், காடுகந், விபசாதண், 

ப்பிடி, சு்றுா, கிணண்) 

ஞ் சத ்
தூண் 

(~கி.மீ) 
திலச 

1 
ணலசகால், 

ாதசகால் 
10.04 NNE 

2 

காவிிபக்கு WLS 

சகா்்ல / 

ணட்ெந்நி Extn RF 

4.05 W 

3 
காவிிபக்கு WLS ESZ 

்ல 
2.92 W 

4 
சல்ச்ந்நி 

அலஞ 
8.62 NW 

5 சா்லதா்தி 14.81 N 
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எண் குதிக் 
யா்ஹயிதூபந் (15 கி.மீ. 

பி்துகபக்க்டட் திடட் இரு்பு எ்க) 

6 
சி்ா ் R/ 

சடக்ுணாாதி 
2.39 SW 

 

10 ்கசப ணாசுாடு அ்து 

சு்றுசச்ூன் சசடடத்ி்கு 

உ்் ணஞ்ங்கந். 
(ட்சாது இயக்குண் ச் 

சு்றுசச்ூன் டிலகந் 

பறியுந்ந) 

துண் இ்ல 

11 சு்றுசச்ூன் பிசச்ிலகந் 
(பூகண்ங்கந், சாகுடி, 

ிசச்ிவுகந், அி்பு, சபந்நண் 

அ்து தீவி அ்து 

ாடகணா காில 

ிலலணகந்) 

இட் குதிி அதிவ்ு ணஞ்ண்-
III(படணாஅாதண்)  கீன் பயகிது. 
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ண் -1 தி் ்லக்கு15 கி.ப. சடாலவி் உந்ந சு்றுசச்ூன் உஞத்ி் குதிகந் 
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4. கரு்பு கிபாகட ்குயாபி ககமரு்பு 
 ணதி்பி்ட்ுந்ந புவிபேத் இய்புக்கந் 5, 29,498m

3 
ஆகுண். 5% 

பச்டு்ல் த்டுடத்ுபட் பெண், புது்பிக்க்் புவிபேத் 

தனுந்ந இய்புக்கந் 26,475m
3 
ஆக ணதி்பி்ட்ுந்நது. 

 புது்பிக்க்் சுங்க இய்புக்கந் 3, 24,321m
3 
ஆகபத்ுந்ந, சணலுண் 

5% பச்டு்ல் த்டுடத்ுபட் பெண், புது்பிக்க்் சுங்க 

இய்புக்கந் 16,216m
3
. 

 சுங்ககாடத்ி் இய்புக்கந்1, 19,987m
3 
ண்றுண் 5% இய்பு பப்ு 5,999 m

3 

ஆகுண். 

 

5. ஹசன்ாடுஅவி்சுருக்கந் 

 கய்பு கிால் குபாி படிக்லக சண்சகாந்ந திட்சபநி 

சுங்க பழிபலகந் சண்சகாந்ந்டுகிது. சஜ்ச ்உதண் ண்றுண் 

சஜ்ச ்அகண் 6 ப்ாகுண். கண்்ச,் ாக்ெண்சண,் தணஞ்் கண்பி, 

டி.ஜி தி் ஆகிதலப பக்கித இதத்ிங்கநாக 

த்டுடட்்டுகி் . டி்ஸ்் ண்றுண் ண்க்ந் 

சாக்குபடத்ுக்கு த்டுடட்்டுண் . 

 ப்சணாழித்் உ்டத்ிதி் ஆஞ்டுக்கு 1,201m
3 
ஆகுண். 

 புவிபேத் இய்புக்கந் கிாலடி் சண்்பி் இயத்ு சாசி 

ஆனண் 27m பலபே் 5, 29,498m
3 
ஆக ணதி்பி்ட்ுந்நது. 

 சுங்கடத்ி் இய்புக்கந் 3, 24,321m
3 
ஆக கஞக்கி்ட்ுந்ந . 

 பப்ுகாஞி 5% ் த்டுடத்ுபட் பெண் தனுந்ந புவிபேத் 

இய்புக்கந் ண்றுண் சுங்க இய்புக்கந் 26,475 m
3 
ண்றுண் 16,216 m

3 
 

உயபாக்க்ட்ுந்ந . 

 

6. திடட்டதகயக் 

I. ித்டதகய: 

 கய்பு கிால் சுங்கடத்ி் சணாடட் ்நவு 7.80.0 செக்ாகுண். 

சுங்க்குதி பழுபதுண் டபன்ாடு கிண ிறுபடத்ி் (TAMIN) கீன் 

உந்நது. 
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 இது டபன்ாட்ி் உந்ந டயணபுி ணாப்ண், ாக்சகாடு டாலுகா, 

சண்ணனூ ் கிாணடத்ி் உந்ந ச.சப ஞ்: 324/1 குதிபே் அச்சலக 

12°26'05.50"N to 12°26’17.18"N ண்றுண் தீக்்கசலக 77°59'58.17"E to 78°00'11.65"E 

பே் அலணத்ுந்நது. 

 குடட்லக குதிதாது ணல்ாங்கா ி்்ல சகாஞ்டுந்நது; 

க் ண்டத்ி் இயத்ு 638m உதடத்ி் உந்நது. இத்ிதா சாசா 

டாந் ஞ் 57 L/2 & L/3, 57 H/14 & H/15 இ் கஞக்சகடு்பி் இட் குதி 

குறிக்க்ட்ுந்நது . 

 13.11.2018 ஆண் சடதி கடிட ஞ். 12833/MME.1/2017-2–் டி 20 ஆஞ்டுக்கு 

சச்லுடிதாக கூடித குடட்லக உிணடடல்ட டபன்ாடு அசு 

பனங்கிதது. 

 7.80.0 செக்ச ் குடட்லக் ்நவி் 1.41.0 செக்ச ்

சுங்கடத்ி்குண், கழிவுகளுக்காக 1.41 செக்சயண், சுலண 

பலநதடத்ி்கு 0.06.5 செக்சயண் எதுக்க்ட்ுந்நது . 

 

அடட்யகண-2: ின்ாடட்ி்யடியந் 

எ

ண் 

ிஉடனாக

ந் 
த்டா

கதனகு

தி 

த்டாகதனசுபங்கதத்ிட்

டகாதத்ி்டதகய்டு

ந்குதி(ஹெக்டடப)் 

குயாபிகாந்முடி

யகட்தவுட்உ

்ப்வு(

ஹெக்டடப)் 

1.  
சுங்கத்ா

ட்ுகுதி - 1.41.0 2.54.5 

2.  
கழிவுசகாட்ுண் 

இண் - 1.41.0 3.64.0 

3.  
உந்க்லண்

பு - 0.01.5 0.01.5 

4.  சாலகந் 0.15.5 - 0.03.5 

5.  
சுலணபலநத

ண் - 0.06.5 0.50.0 

6.  
த்டுடட்ாட

ிண் 7.64.5 4.74.5 1.05.5 

ஹநாதத்ந் 7.80.0 7.64.5 7.80.0 

II. ீபட்தகய 

 சணாடட்ீ ் சடலப 3.5KLD ஆகுண் (குடிீண்்றுண் உப்ுசடலப – 1.5KLD, 

பதச்ாகட்ிங் – 0.5KLD, சாலகந் பது தூசி அக்குட் – 1.0 KLD & 

சுலணபலநதண் – 0.5 KLD). சங்கக்ந் பெண் சணாடட் ீச்டலப பூட்த்ி 

சசத்த்டுண். 
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 கிால ் குபாி ட் சச்ுகழிவுகலநயுண் (தி, திப அ்து பாயு 

படிபடத்ி்) உ்டத்ி சசத்தாது. 

 குபாி சசத் ாட்ி் பெண் ட் கழிவுீயண் சபநிசத்்ாது. உப்ு 

கழிவுீ,் கழிவுீ ் சசகிக்குண் சடாட்ிபே் அ்பு்டுடட்்ட்ு 

அப்ப்சாது சுடட்ண் சசத்த்டுண். 

III. மி்சாபந் ந்றுந் எபி ஹாரு் டதகய 

 125kVA தி் சகாஞ் எய டி.ஜி தி் த்டுடட்்டுண்.  

 குபாி இதத்ிங்களுக்கு டீச் (HSD)  த்டுடட்்டுண், எயாலநக்கு சுணா ்

200 லி் ்HSD த்டுடட்்டுண். 

 அயகிலுந்ந டீச் ண்புகநிலியத்ு டீச் சகாஞ்டுப்டுண்.  

 இடத்ி்டத்ி்கு ப்சாண் சடலபபே்ல. 

IV. நிதயடதகய 
 இடத்ி்டத்ி்கு சடலபதா ணிடபநண் சடிதாக 35 க்ளுண், 

ணலபகணாக 20 க்நாகவுண் இயக்குண். 

V. திடக்கழிவுஉ்த்திந்றுந்டநாண்கந 
 இட்சுங்கடத்ி் உ்டத்ிதாகுண் திகழிவுகநி் அநவு 16kg/day ஆகுண். 

இதி் ணக்குண் ட்லண உலத கழிவுகந் உந்ளூ ்

காச்ிடச்டாட்ிகநி் பெண் அ்பு்டுடட்்டுண் ண்றுண் ணக்குண் 

ட்லண இ்ா கழிவுகந் (10kg/day) ணறு சுன்சி சசத்பட்கா TNPCB  

அங்கீகாண்  ச் பகபக்நா் அக்்டுண். 

 கழிவுஞ்சஞத் சகாந் க்கநி் சசகிக்க்டுண். இக்கழிவு 

ணறுசீலண்பு / ணறு சுன்சி சசத்பட்கா TNPCB அங்கீகாண்ச் 

பகபக்நா் அக்்டுண். 

7. திடட்ஹசவு 

 தி்டத்ி் சணாடட் படலீடு (பெட) ய. 99.97 ச்ண் ஆகுண். இதி் EMP 

சசவு ய. 2, 05,000 ச்ண்உந்நங்குண். 

 

 

 

8. சு்றுசச்ூம்விக்கந் 
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திட்டஆய்வுபகுதி (PIA): சண்ணனூ ்கய்பு கிால் குபாி ்லபேலியத்ு 10 

கி.ப சு்நவு சகாஞ் குதி, அடி்ல ஆத்வுகளுக்கா 

ஆத்வு்குதிதாக எதுக்க்ட்ுந்நது . 

ஆன்வுக்காந்: அடி்ல சு்றுசச்ூன் கூாத்வுகந் (பிபட்ணாச்  ்

2020 பல) ஆத்வுகுதிக்குந் சண்சகாந்ந்். 

அடி்கடஆன்வுகி்சுருக்கந்: 

 குடட்லக குதிதாது க் ண்டத்ி் இயத்ு 638m உதடத்ி் 

உந்நது. 

 தி்டநண் IS 1893 (குதி- I) இ்டி ணஞ்ண்- II (குலட் 

இண்ஞ்ண்) இ்கீன் பயகிது. 

 ஆத்வுக்காடத்ி் சணசாங்கித கா்றி் திலச சட்கினக்கு 

திலசதாகுண். 

 ஆத்வுகாடத்ி் அதிகச் சப்ில: 35
o
C, குலட்ச் 

சப்ில: 15
o
C ண்றுண் சாசி சப்ில: 25.8

o
C ஆகுண். 

 சாப்ு ஈ்டண் 57.1% ஆகுண். 

 ஆத்வுகாடத்ி் சாசி கா்றி் சபகண் 2.3 m/s. 

சு்றுசச்ூம் கா்றி்த்கந: 

NAAQS, 2009 இ்டி 12 அநவுயக்களுக்கு 8 இங்கநி் சு்று்பு கா்றி் 

டண் கஞ்காஞிக்க்ட்ுந்நது . அலடத்ு அநவுயக்கநி் அதிகச் 

சசறிவுகந் சடசித சு்றுசச்ூன் கா்று ட ிலகளுக்குந் உந்நது (NAAQS, 

2009): 

 PM10  : 46.55 µg/m³ - 55.05 µg/m³ (NAAQ டில 100 µg/m³) 

 PM2.5 : 24.29 µg/m³ - 28.53 µg/m³ (NAAQ டில 60 µg/m³) 

 SO2 : 8.94 µg/m³ - 12.75 µg/m³ (NAAQ டில 80 µg/m³) 

 NO2 : 18.87 µg/m³ - 26.50 µg/m³ (NAAQ டில 80 µg/m³) 

 

ஒலி சூம்: 

 சுங்க்குதிபே் க் சாழுது இலசச்் அநவுகந் 49.3dB (A) ண்றுண் 

இவு ச இலசச்் அநவு 40.7dB (A) உந்நது, இலப CPCB ஆ் 
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ிஞ்பேக்க்் பண்பி்குந் உந்நது (75dB (A) Day time & 70 dB (A) Night 

time). 

 குடிபேய்பு குதிபே் க்சாழுது இலசச்் அநவுகந்  52.3 dB (A) 

பட் 54.8dB (A)  ஆகவுண், இவு ச இலசச்் அநவு 40.9dB (A) பட்43.8dB 

(A)  ஆகவுண் கஞக்கி்ட்ுந்நது . ஆத்வுக்காடத்ி் சு்றுசூன் 

ச்டண் குடிபேய்பு்குதிகநி் CPCB ஆ் ித்ுலக்க்் 

பண்பி்குந் உந்நது (55 dB (A) க் & 45 dB (A) இவு). 

ித்தடி ீபி் தபந்: 

 8 இங்கநி் ிடட்டிீி் டண் ணதி்பி்ட்ுந்நது. IS: 10500 (2012) –

இ்டிிடட்டி ீ ்ணாதிிகந் குடிீட்டங்களுக்கு குறி்பி்் 

அனுணதிக்க்் பண்புகளுக்குந் உந்ந. 

 சாசி pH 6.67 பட் 7.81 பல சபறுடுகிது. 

 TDS ணதி்பு 382 mg / l பட் 922 mg / l பல சபறுடுகிது. 

 குசநாலடு ணதி்புகந் 60.4 mg/l பட் 271.4 mg/l பல சபறுடுகிது. 

 சசாடிதண் ணதி்புகந் 27.3 mg/l பட் 129.4 mg/l பல சபறுடுகிது. 

 சா்ாசிதண் சசறிவு 3.5 பட் 8.5 mg/l பல சபறுடுகிது. 

 சணக்ீசிதண் ணதி்புகந் 22.38 பட் 47.52 mg/l பல சபறுடுகிது, இது 

IS10500: 2012 இ் அனுணதிக்க்் பண்புகளுக்குந்சநசத 

இயக்கி்து. 

 ச்ச் ணதி்புகந் 30.5 mg / l பட் 98.3 mg / l  பல சபறுடுகிது, இது 

IS10500: 2012 இ் ்றுக்சகாந்நடட்க்க பண்புகளுக்குந்சநசத 

இயக்கிது. 

 

 

 

டந்ப்பு ீபி் தபந்: 

 ISI-IS 2296: 1992 பகு்பு C இ்டி (கியபீக்கண் சசத்த்டுபலடட் 

சடா்த்ு பனக்கணா சுடத்ிகிக்க்் குடிீ)், சண்்பு ீ ்

ணாதிிகந் அனுணதிக்க்் பண்புகளுக்குந் உந்ந. 

 pH 7.05 பட் 8.11 பல உந்நது. 
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 சணாடட் கலட்தி அநவு 274mg / l பட் 1013mg / l பல உந்நது. 

 குசநாலடு ணதி்புகந் 53.7 mg/l பட் 286.5 mg/l பல சபறுடுகிது. 

 ச்ச் உந்நக்கண் 16.4 mg/l பட் 98.3 mg/l பல சபறுடுகிது. 

 சணாடட்கடிடட்்லண 128.5 mg/l  பட் 517.3 mg/l பல சபறு்டுகிது. 

 BOD ணதி்பு 1.4 mg / l பட் 4.1 mg / l பல இயக்குண். 

 COD ணதி்பு 12 mg / l பட் 52 mg / l பல உந்நது. 

 As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni ண்றுண் Se சா் கக உசாகங்கநி் 

சசறிவு IS 2296: 1992 இ் ்றுக்சகாந்நடட்க்க பண்புகளுக்குந்சநசத 

இயக்கிது 

ி சு்றுசச்ூம்: 

 ஆத்வுகுதிபே் ட்ு (08) இங்கநி் ணஞ்ணாதிி 

சண்சகாந்ந்்து. ணஞ் பலககந் ணஞ் கநிணஞ் கநிணஞ், 

கநிணஞ், கநிணஞ் ணஞ் ண்றுண் கநிணஞ் ண்றுண் ணஞ்ணாதிிகந் 

இத்லகபே் ச்றுகாடட்்லண சகாஞ்லப ்லடக் காஞாண். 

 ணஞ்ணாதிிகந் pH  6.89 - 8.27 பல இயட். 

 ணஞ்ணாதிிகந் ஆத்வு சசத்யுண்சாது ணஞ்ஞி் கடத்ுண்தி் 98 

பட் 637 µmho/cm பல இயட். 

 ல்் அநவு 118.92 mg/kg பட் 261.55 mg/kg பல இயட். 

 ாஸ்ஸ் அநவு 31.96 mg/kg பட் 63.16 mg/kg பல இயட். 

 சா்ாசிதண் உந்நக்கண் 139.84 mg/kg பட் 431.39 mg/kg பல 

இயட். 

 

உமபின் சு்றுசச்ூம்: 

 லணத்குதிபே் திவு சசத்த்் டாப இங்கந் ண்றுண் 

விங்கிங்கந் துவுண் அித / ஆடட்ா / உந்ளூ ் / 

அசச்ுறுடட்்் பலகலதச ் சச்ட்லப அ். ாதிக்க்க்கூடித 

ண்றுண் துவுண் பலக்டுடட்்்  இங்கந் காஞ்வி்ல. 

 அிடா / ஆடட்ா / உந்ளூ ் / அசச்ுறுடட்்் பலக 

இங்கந்ஆத்வு குதிபே் காஞ்வி்ல. 

சமூகஹாருாதாபசூம்: 
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 தி்டட்நண் டபன்ாட்ி் டண்புி ணாப்ண், ாசகாடு டாலுகாவி் 

சணனூ ்கிாணடத்ி் அலணத்ுந்நது. ஆத்வுகுதி (10 கி.ப) சு்நவி் 40 

கிாணங்கந் உந்ந, இ்குதிலதச  ்சு்றியுந்ந ணக்கந் சடாலக 126407 

ஆகுண்.  

 க்விதறிவு விகிடண் குலபாக உந்நது ழுடட்றிவு ச்பக்ந் 67867. 

ணாப்க்விதறிவு விகிடடத்ு் (68.5%) எ்பிடுண் சாது க்விதறிவு 

விகிடண் குலபாக உந்நது (53.69%),  

 சபெகசாறு்புஞவ்ு படிக்லககந் பெண் ழுடட்றிவுவிகிடடல்ட 

சணண்டுடட்்ாண். 

 ்கு இலஞக்க்் சாலகந், அபசகா சசலபகலந் 

சறுபட்காக சுகாடாபசதிகந் இ்குதிபே் உந்ந.  

 ப்ாடத்ி் விலபா சடாழி்ணதணாக்க் யக்கு 

சபலபாத்்புகலந உயபாக்குகிது, சணலுண்இ்குதிபே் 

சாயநாடா அதிவ்ு அதிகிக்கிது. 

 சணாடட் உலனக்குண் ணக்கந்சடாலக 66757, பிடா சடாழிாநக்ந் 

57287, விநிண்புட் சடாழிாநக்ந் 9470, பேச்ச்சத்லகதாநக்ந்  22538, 

சபநாஞ் சடாழிாநக்ந் 25863, ண் சடாழிாநக்ந் 16573. 

 

 

 

9. எதிபட்ாக்குந் சு்றுசச்ூம் தாக்கங்க் 
குபாி சசத்ாடுகந் காஞணாக னக்கூடித சு்றுசச்ூன் ண்றுண் சபெக 

ஞ்புகநி் தி்ாக்்க்டுண் டாக்கங்கந் அலதாநண் காஞ்ட்ு, 

கஞிக்க்ட்ு ணதி்பீடு சசத்த்ட்ுந்ந. 

 7.80.0 செக் ் ்நவு சகாஞ் கய்பு க்ால் சுங்கண் 

டபன்ாட்ி் உந்ந டயணபுி ணாப்ண், ாக்சகாடு டாலுகா, 

சண்ணனூ ் கிாணடத்ி் அலணத்ுந்நது. அசு சாண்சாக்கு ிண் 

்று பலக்டுடட்்்  இசச்ுங்கண் 20 ஆஞ்டுக்கு 

சச்லுடிதாககூடித குடட்லக உிணடடல்ட டபன்ாடு கிண 

ிறுபடத்ுக்கு (TAMIN) பனங்கிதது. இடட்நடத்ி் இணா்ண் ண்றுண் 

ணறுபான்வு பிசச்ிலகந் இ்ல. 
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 குடட்லககுதிதாது  ணல்ாங்கா ி்்ல சகாஞ்டுந்நது; 

க்ண்டத்ி் இயத்ு 638m உதடத்ி் உந்நது. ட்சாதுந்ந 

உந்க்லண்பி் டாக்கடல்ட / சிணடல்ட குலக்க அலுபகண், 

கழி்லகந் சா் ட்ிலவு உந்க்லண்பு் TAMIN 

பனங்க்டுண். 

 உபன்வுகந், துகந்கந், SO2 ண்றுண் NOX ஆகிதப்லக் கட்ு்டுடட் 

சடலபதா அலடத்ு கா்று ணாசுகட்ு்ாட்ு படிக்லககளுண் 

பி்்்டுண். புலகசாக்கி சாதுணா உதட்தி் (6m ) 

அலணக்க்டுண். 

 கா்றி் டடத்ி் ணாதிிகலந ஆத்வுகந் பெண் கா்றுசூனலி் 

்டுண் டாக்கண்குறிடத்ு ஆத்வு சசத்த்்து. அலடத்ு 

இங்கநிலுண் NOx, PM10, PM2.5 ண்றுண் SO2 ஆகிதப்றி் பட் 24 ணஞி 

ச சாசி சசறிவுகந் சடசிதசு்று்பு கா்று டிஞ்தங்கந் 

(NAAQS), 2009 இ் ்கு காஞ்டுகி். PM10, PM 2.5, SO2 ண்றுண் NOx 

க்கா ப்சணாழித்் சுங்கடத்ி் அதிகச் சசறிவுபலசத 

25.8688 µg/m
3
, 15.524 µg/m

3
, 0.3072 µg/ m

3
 ண்றுண் 9.1316 µg/m

3ஆகும். சப 

குபாி சசத்் பி்யண் கூ தி்ாக்க்் டாக்கண் 

படணாது ்று படிவு சசத்தாண். 

 அடி்ல கூாத்விலி எலி அநபாது சுங்க் குதிபேலுண், 

குடிபேய்பு குதிபேலுண் CPCBஆ் பலதறுக்க்் டடத்ி்குந் 

உந்நது. சடாழி்சா  ்சுகாடாண் ண்றுண் ாதுகா்பு ிப்ாகடட்டத்ி் 

சடலபகளுக்கு பகாண் சடட்ண் அநலபகச்காஞ் படிபலணக்க்் 

உகஞங்கந் த்டுடட்்டுண் . 

 இட்தி்டத்ி்கா ீ ்சடலப டிதா ்சங்கக்நிபயத்ு பூட்த்ி 

சசத்த்டுண். குபாிலதசச்ு்றி சிதா படிகா் அலணக்க்டுண். 

உப்ு கழிவுீ,் கழிவுீ ் சசகிக்குண் சடாட்ிபே் 

அ்பு்டுடட்்டுண் . கழிவு ீ ் சசகிக்குண் சடாட்ிதாது 

அப்ப்சாது சுடட்ண் சசத்த்டுண். சுங்க சசத் ாட்ி் பெண் 

கழிவு்சாயக்ந் துவுண் சபநிசதாது. 

 ணஞ்ஞி்டண், ீி்டண் ண்றுண் சாது சுகாடாடல்ட சிதாக 

கட்ு்டுடட்ாவி்ா்  திக்கழிவுகந் உயபாகுண் சாது ாதி்ல 

்டுடத்ுண். உஞவுக் கழிவுகந் உந்நி் காச்ி திக்கழிவுகந் 
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காச்ிட் சடாட்ிபே் அக்்டுகி். அாதகணா ண்றுண் 

பி கழிவுகந் (சணாஞ்லண ண்றுண் ாடு கட் இதக்கண்) விதிகந் 1989 

ண்றுண் அட் பிகு 2016 இ் தியடட்ங்கநி் டி அங்கீகிக்க்் 

ணறுசுன்சி பெண்  கழிவு டீச் ஞ்சஞத் பலதாக அக்்டுண். 

சண்்பி் உந்ந ணஞ்சசபக்க்ட்ு குடட்லக குதிக்குந் 

சுலணபலநதண் சண்சகாந்பட்காக த்டுடட்்டுண். 

 கய்புகிால் சுங்க்குதிபே் காஞ்டுண் டாப / 

விங்கிங்களுக்கு ாடகணா விலநவுகலந குலக்க 

சுங்கடத்ிலியத்ு உயபாகுண் தூசிபேல கட்ுடுடட் ீ ் சடநிடட்் 

ண்றுண் ீ ்சடநி்பு அலண்புகந் ஆகிதலப உயபாக்க்டுண் .  

10. சுகநயகனந் டநந்ாடு 
சுங்கடத்ி்டத்ி் பட் 5 ஆஞ்டுகநி் 0.06.5 செக்ச ் ்நவு 

சுலணபலநத பநச்ச்ிக்கு எதுக்க்்து, குபாி பான்க்லகபே் 

படிவி் சுலணபலநத குதி 0.50 செக்சஆ்க இயக்குண். TAMIN 

ஆஞ்டுக்கு 20 ணங்கலந வு சசத்பசடாடு ஆஞ்டுக்கு ய.30, 000 

சுலணபலநத பநச்ச்ி ண்றுண் ாணி்பி்காக சசவி்டுண்  

ப்சணாழித்்து. 

11. நா்று கு்ான்வு 

கிண லப்பு இத்லகபே் குறி்பி் டநண்; சப ணா்று டநடல்டட் 

சடடுண் சகந்வி ழுபதி்ல. இடட்நடத்ி் இணா்ண் ண்றுண் ணறுபான்வு 

பிசச்ிலகந், உஞத்ி் குதிகந் சா்ப்ல இ்ாடடா், இது 

கய்பு கிால் சுங்கடத்ி்கு ்டாக அலணகிது. சுங்கடத்ி் 

சப்றிக்கு பக்கிதணா அலடத்ு காஞிகநி் சடலபலதயுண் 

இட்டநண் பூட்த்ி சசத்கிது ண்றுண் இது எய சிட் இணாக உந்நது. 

12. சு்றுசச்ூம் கண்காணி்பு திடட்ந் 
சு்றுசச்ூன் ஞ்புக்கூறுகளுக்கு (கா்று, ீ,் சடட்ண் ண்றுண் ணஞ்) 

சு்றுசச்ூன் கஞ்காஞி்பு தி்ண் பகுக்க்ட்ுந்நது , சணலுண் இது CPCB 

பழிகாட்ுட்கநி்டி  சசத்டுடட்்டுண் . சுங்க படிக்லககந் 

காஞணாக சு்றுசச்ூன் ாதி்புகலநட் டஞிக்க சு்றுசச்ூன் 

ிப்ாகடத்ி் திலணதா சசத்டுடட்் ண்றுண் சயக்கணா 

சண்ால்ப டட்்டுண். 
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13. டபிடப ்டநாண்கந திடட்ந் 
சி ்சணாஞ்லண தி்டத்ி் சி்ண்சங்கந் பி்பயணாறு; 

 அபசில ஞிிறுடட்ண் லபல 

 தீ ாதுகா்பு அலண்பு 

 அபசகா ாதுகா்பு உகஞங்கந் & அறிக்லக ண்றுண் அபசகா 

ிலலணகா திச்ச்சத். 

 அயகி் உந்ந சடாழி்சாலகநிலியத்ு  அபச உடவிகந் ண்றுண் 

அயகிலுந்ந சடாழி்கசநாடு இலஞ்பிலிய்து . 

 

14. ஹருிறுய சு்றுசச்ூம் ஹாறு்பு 
 TAMIN சண்ணனூ ் டநடத்ி் இணா்ண் ண்றுண் ணறுபான்வு 

பிசச்ிலகந் இ்ல. 

 சயண்ாா கிாணங்கந் சண்ணனூ ் கிாணடத்ி் ஸ் த் 

அலகிது, சுங்கண் சசத்்்ா் கிாணங்களுக்கு ணலபக 

சபலகந் பனங்குகிது. கிாணங்கநி் சுங்க ஊழித ்டங்குபட்கு 

இண் அநிக்கி்து. 

 1 பது சண, 2018  சடதிபே் MoEF & CC O.M-இ் குறி்பி் டி சணாடட் 

சசவி் 2% (2.0 ச்ண்) CER  படிக்லககளுக்கு எதுக்க்டுண். 

 சணனூ ் கிாணடத்ி் உந்ந அசுந்நிக்கு கஞிிகந் (2 No’s) 

பனங்க்டுண் ண்றுண் சணனூ ்கிாணடத்ி்கு சூித சூித விநக்குகந் (2 

No’s) பனங்க்டுண். 

15. பி்துகபக்க்டட் சுபங்கதிடட்த்தி் ்கநக் 
 இட் சுங்க படிக்லகபே் பண் சடிதாக 35 சயக்குக்கு 

ணலபகணாக 20 சயக்குக்கு சபலபாத்்பு பனங்குண். 

 டி ் பயபாபே் ப்ச்ண், கிாண்பு ண்றுண் 

சாயநாடாடத்ி் சபெக-சாயநாடா ிலலணகந் இட் 

தி்டத்ி் காஞணாக அதிகிக்குண், சப அலடத்ு 

அநவுயபங்கலநயுண் கயடத்ி் சகாஞ்டு தி்டல்ட அனுணதிக்க 

சபஞ்டுண். 
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 இத்திட்டம் சுற்றுச்சூமல் ரீதினாக இணக்கநாதாகவும், ிதிரீதினாக 

சாத்தினநாதாகவும்,  கட்டுநாத்துனக்கு னன்மள் யனகனிலும் 

இருக்கும். இத்திட்டத்தின் மூம் நக்களுக்கு நனமுக முனனில் ன்னந 

னக்கும். 


