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       �ட்ட ��க்கம்  
 

 

 

 

மாநிலம் 
 

: த�ழ்நா� 
 

 
மாவட்டம் : தர்ம�ரி 

தா�கா : பாலக்ேகா� �ராமம் : �டா�ர ்

�ல எண் : 1  பரப்பள� : 30.10.5 ெஹக்டர ்

நில வரக்்கம் 
 

: 
அர� �றம்ேபாக்�  நிலம் 

உற்பத்� �றன் 
: 79,004 M3 �ரங்கத்�ன் இயக்கம் / 

ஆண்� 

 

 
த�ழ்நா� கனிம நி�வனம்  

எண்: 31, காமராஜர் சாைல, ேசப்பாக்கம், ெசன்ைன –600 005 

மாரச் ்2020 

 

�ற்�ச�்ழல் ஆேலாசகர் 

 

 

 
கரு ப்பு  க்ரானைட் சு ரங்கம்  
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�ட்ட ��க்கம்  

1.0. �ன்�ைர  

த�ழ்நா� கனிம நி�வனமான�, த�ழக அர�ன் �ழ் 1978 ஆம் ஆண்�ல்  

நி�வப்பட்�, ெசயல்பட்� வ�ம் ஒ� அங்கமா�ம். இந்நி�வனம் 

த�ழகத்�ன் ெவவ்ேவ� கனிம வளங்கைள கண்ட�ந்�, 

அக்கனிமவளங்கைள ேமம்ப�த்�   பயன்பாட்�ற்� ைகயா�ம் வ� 

�ைறகைள ேமற்ெகாண்� வ��ற�. நி�வனமான� தன� �ரங்க 

நி�ணத்�வத்ைத நிரப்�வைத பல்ேவ� வைகயான �ராைனட் கற்கள் �� 

உ�வாக்��ள்ள�. இந் நி�வனமான� தன� �ராைனட் கற்கைள 

வ�வைமப்பதற்கான ெதா�ற்சாைல �ரி�கைள ெசன்ைன��ள்ள 

மண���ம் மற்�ம் ��ஷ்ண�ரி மாவட்டத்�ல் உள்ள 

மாேதபால்ல்���ம் அைமத்�ள்ள�. 

த�ழ்நா� கனிமவள நி�வனத்தால் தற்ேபா� உத்ேத�க்கப்பட்�ள்ள க�ப்� 

�ராைனட் �ரங்கம் 30.10.5 ெஹக்டர ்பரப்�ல் சரே்வ எண்:1, �டா�ர ்�ராமம், 

பாலக்ேகா� தா�கா, தரம்�ரி மாவட்டத�்ல் அைமந்�ள்ள�. 

த�ழக அர�, 8-� (3�) த�ழ்நா� ��ய தா�க்கள் ச�ைக  ��, 1959�ன் �ழ் 

அங்�கரிக்கப்பட்ட �ரங்கத் �ட்டத்ைத வழங்�வதற்கான க�தம் எண் . 

12829/MME.1/2017 – 2, ேத��ட்ட�, 17.12.2018 தகவல் ெதாடரை்ப ெவளி�ட்ட�.  

�ரங்கத ்�ட்டத்ைத ���யல் மற்�ம் �ரங்க இயக்�நரகம், க�தம் எண்: 5909 

/ MM5 / 2017 ேத��ட்ட� 02.02.2019 அன்� ஒப்�தல் அளித்�ள்ள�. 

�ன்ெமா�யப்பட்ட �ராைனட் �வாரி ஆன� �ற்�ச�்ழல் தாக்க ம�ப்�ட்� 

அ�க்ைக 14 ெசப்டம்பர ்2006 �ன் ப� 1(a) �ரங்க தா�க்களின் �ழ் வ��ற�. 

மாண்��� என்.�.� உத்தர�, ேத��ட்ட�: ெசப்டம்பர ் 04, 2018 மற்�ம் 

�ற்�ச�்ழல், வன மற்�ம் காலநிைல மாற்ற அைமசச்கத்�ன் அ�வலக 

நிைன�க்��ப்ேப�, 12 �சம்பர ்2019 இன் ப� “இந்த �ட்டம் வைக B1 இன் �ழ் 

வ��ற�, இதற்� மாநில �ற்�ச�்ழல் தாக்க ம�ப்�ட்� 

ஆைணயத்�டம்��ந்� �ற்�ச�்ழல் அ�ம� (EC) ெப�வதற்கான மக்கள் 

க�த்� ேகட்� �ட்டத்�டன் �ற்�ச�்ழல் தாக்க ம�ப்�ட்� அ�க்ைக மற்�ம் 

�ற்�ச�்ழல் ேமலாண்ைம �ட்டம் சமரப்்�க்க ேவண்�ம். 
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த�ழ்நா� கனிமவளநி�வனம் �ட்டத்தள ஒ�ங்��ைற உடன்பாட்� 

ேதைவக்� இைணந்த �ற்�ச�்ழல் மற்�ம் வன அைமசச்கத்�டம் இ�ந்� 

�ற்�ச�்ழல் அ�ம� ெப�வதற்� ேத�ய கல்� மற்�ம் ப�ற்� (NABET- 

இந்�ய தர க�ன்�ல் ��ெடல்�) அங்�காரம் ெபற்ற ஏ�� ெடக்ேனா லப்ஸ் 

இந்�யா �ைரேவட் ��ெடட் நி�வனதை்த நிய�த�்ள்ள�. 

�ட்டச ் ��க்கம் மற்�ம் �ட்ட எல்ைல 15 �ேலா �ட்டர ் �ற்றள�ல் உள்ள 

�க்�ய அம்சங்கள் அட்டவைண-1 இல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள�. 

அட்டவைண 1:  �ட்ட எல்ைல 15 �ேலா �ட்டர ்�ற்றள�ல் �ட்ட ��க்கம் 
மற்�ம் �க்�ய அம்சங்கள் 

எண் �வரங்கள் �வரங்கள் 
1.  அட்சேரைக 12°28’34.51”N to 12°28’49.15”N 
2.  �ரக்்கேரைக 77°59’52.04”E to 78°00’28.64”E 
3.  கடல் மட்டத்���ந்� 

உயரம் 
≃730 �  கடல் மட்டத்�ற்� ேமல் 

4.  இட�யல் மைலப்பாங்கான நிலப்பரப்� 
5.  தளத்�ன் நில பயன்பா� அர� �றம்ேபாக்�  நிலம் 
6.  சரே்வ எண் S.F.No.1 
7.  இட�யல் எண் 57L/3 & 57H/15 
8.  

இடம் �டா�ர ் �ராமம், பாலக்ேகா�  தா�கா, 
தரம்�ரி மாவட்டம், த�ழ்நா� 

9.  �த்தைக ப���ன் 
அள� 

30.10.5 ெஹக்டர ்

10.  �வாரி �த்தைக காலம் 20 வ�டம் 
11.  

உசச் ஆண்� உற்பத்� 
�றன் 

�ரங்கத்�ன் �ன்ெமா�யப்பட்ட உற்பத்� 
�றன் �மார ்79,004 � 3 / ஆண்� (ஆண்�க்� 
3,950 � 3 �ராைனட் �ட்ெட�க்கக்��ய 
உற்பத்�) 

12.  ��ப்�க்கப்பட்ட �ரங்க 
இ�ப்�க்கள் 

15,86,568 M3 ROM (79,328M3  
�ட்ெட�க்கக்��ய இ�ப்�க்கள் 

13.  
க�� உற்பத்� �ராைனட் க��: 3,75,143 M3 எஸ்.�.: 1,43,742 

M3 
14.  �ராைனட் க�� ��தம் 1:1.46 (M3: M3) 
15.  ெபஞ்ச ் அள��க்கள் 

ெபஞ்ச ் உயரம் & அகலம் 
ெபஞ்ச ்சாய்� 

6m & 6m 
ெசங்�த்� சாய்� �ன்ெமா�யப்பட்ட� 
 

16.  நீர ்ேதைவ 1.5  KLD 
17.  மனித ஆற்றல் ேதைவ 35 
18.  �ட்ட ெசல� 100 லட்சம் 
19.  

அ���ள்ள 
ெந�ஞ்சாைல 

NH 7     :19 Km, NE 
NH 66   : 25 Km, NE 
NH 46   : 46 Km, NE 
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எண் �வரங்கள் �வரங்கள் 

SH         : 2 Km, E 
SH         : 5.15 Km, NE 

20.  
அ���ள்ள ர�ல் 
நிைலயம் 

மாரண்ட அள்ளி   ர�ல் நிைலயம் : 4.65 Km 
(NE) 
ராயக்ேகாட்ைட ர�ல் நிைலயம்: 9.75 Km (SE) 

21.  அ���ள்ள �மான 
நிைலயம் 

ேசலம் �மான நிைலயம், ≃77.09 Km, SW 

22.  அ���ள்ள நகரம் ராயக்ேகாட்ைட, 9.75km, SE 
23.  அ���ள்ள �ைற�கம் ெசன்ைன �ைற�கம்- 258.7Km,NE 
24.  நீரத்்ேதக்கம் / ஏரி / ந� / 

கடல் 
 

 ப�வகால ஓடாய், �த்தைக ப��க்�ள், SW 
 �ன்னார ்ந�-5 Km, SW 
பஞ்சப்பள்ளி  அைண-7.10 Km, W 

25.  ஒ�க்கப்பட்ட / 
பா�காக்கப்பட்ட 
கா�கள் 

 உேத�ரக்ம் ஒ�க்கப்பட்ட கா�, 4.90Km, NW 
 

26.  மாநில எல்ைல கரந்ாடக மாநில எல்ைல, 25.43km, NW 
27.  ேத�ய �ங்காக்கள் / 

வன�லங்� 
சரணாலயங்கள் 

கா�ரி வடக்� வன�லங்� சரணாலயம் 
�வாரி தளத்���ந்� 7 �.� ெதன் ேமற்� 
�ைச�ல் உள்ள�. 

28.  ெதால்ெபா�ள் �க்�ய 
இடங்கள் இல்ைல  (10 �ேலா�ட்டர ்எல்ைலக்�ள்) 

29.  ரா�வ தளங்கள் இல்ைல  (10 �ேலா�ட்டர ்எல்ைலக்�ள்) 
30.  நில அ�ர�் மண்டலம் மண்டலம் -III (�ைறந்த ெசய�ல்) 

1.1. �ற்�ச�்ழல் உணர்�றன் ப��கள் 

கா�ரி வடக்� வன�லங்� சரணாலயம் �வாரி தளத்���ந்� 7 �.� ெதன் 

ேமற்� �ைச�ல் உள்ள�. �ரங்க �த்தைக எல்ைல���ந்� 15 �ேலா �ட்டர ்

�ரத்�ற்�ள் எந்த மாநில மற்�ம் ேத�ய எல்ைல�ம் இல்ைல. �ற்�ச�்ழல் 

தாக்க ம�ப்�ட்� அ�க்ைக�ன்ப� இந்த �ட்டம் �றப்� நிபந்தைனகள் 

ெபா�வான நிபந்தைனகள் ஒன்ற மற்�ம் உட்பட�ல்ைல. 

1.2. �ட்ட இ�ப்�டம் 
த�ழ்நா� கனிமவள நி�வனத்தால் தற்ேபா� உத்ேத�க்கப்பட்�ள்ள க�ப்� 

�ராைனட் �ரங்கம் 30.10.5 ெஹக்டர ்பரப்�ல் சரே்வ எண்:1, �டா�ர ்�ராமம், 

பாலக்ேகா� தா�கா, தரம்�ரி மாவட்டத�்ல் அட்சேரைக: 12°28’34.51”N �தல் 

12°28’49.51”N வைர மற்�ம் �ரக்்கேரைக: 79°25’22.22”E �தல் 78°00’28.64”E வைர 

அைமந்�ள்ள�. தள உயரம் கடல் மட்டத�்ற்� ேமல் 730� ஆக உள்ள�. 
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படம்1: �ரங்க �த்தைக ப��ைய காட்�ம் ��ள் வைரபடம் 

2.0. �ட்ட �ளக்கம் 

2.1. �ரங்க �ைற 

1961 ஆம் ஆண்� ெவளியான உேலாகம் உள்ள �ரங்கப்பாைத ஒ�ங்� 

��கைள�ம் 106 ���ைறக்� இணங்க தா�ப் ெபா�ட்கைள ெகாண்�ள்ள 

�றந்தெவளி �ரங்கத்�ன் ேவைலகளி�ம் தா� உடல் க�னமான பாைறைய 

உ�வாக்��ற�. எனேவ ேவைல ெசய்�ம் ப�� மற்�ம் பக்கங்களில் 

ேபா�மான அள� உயரம் மற்�ம் சாய்�ம் இ�க்க ேவண்�ம். ெபஞ்ச ்உயரம் 

6 �ட்ட�க்� �காமல், உயரத்�ற்� �ைறயாத ெபன்ச ்அகலத்ைத பராமரிக்க 

ேவண்�ம். 

�த்தைகப் ப���ன் எல்ைலகளில் உள்ள 10 உள் எல்ைல�ன் பா�காப்� 

�ர�ம், அ���ள்ள அரசாங்க நிலங்களி��ந்� 10 � �ர�ம் �த்தைக 

காலம் ��வ�ம் வழங்கப்பட்� பராமரிக்கப்ப�ம். எனேவ �ரங்கத ்

தைலைம ஆய்வாளரிட��ந்� ேமற்கண்ட ஒ�ங்��ைறகளின் 

���ைறக�க்� தளர�் ெபற �ன்ெமா�யப்பட்ட�, அதற்கான 

ேதைவயான ஏற்பா� 106 (2) (அ) ஒ�ங்��ைறக்�ள் �ைடக்�ற�. ேவ� எந்த 

ெபரிய கனிம �ரங்கத்�ற்�ம் மாறாக, இந்த �ரங்கத்�ல் க�ப்� �ராைனட் 

பரிமாண கல் உற்பத்� �ராைனட் கல் �ரங்கத்�ற்� ெபா�வான �ன்வ�ம் 

�ைறகைள உள்ளடக்�ய�, 
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1) அரைவ கம்� �லம் �ராைனட் கற்களான� கற்களால் அதன் 

பாைறகளில் இ�ந்� எந்த�த ேசதங்கள் மற்�ம் �ரிசல்கள் ஏற்படாமல் 

ேதைவயான அள� ெவட்� எ�க்கப்ப��ற�  

2) �ரிக்கப்பட்ட �ராைனட் ெதா��களின் நீண்ட �ைள இடப்பட்�, 

அ���ந்� ேதைவயான தளங்கள் �தமான ெவ�ப்ெபா�ட்களால் 

�ரிதெ்த�க்கப்ப��ற�. 

3) ெவ�த்� தகரக்்கப்பட்ட �ராைனட் தளங்களான� காற்� 

அ�த்தத்�ற்� (ஏ� �தல் எட்� பார ் அ�த்தம்) உட்ப�தத்ப்பட்� 15 

�தல் 18 ெசன்��ட்டர ்வைர அள�ற்� அகலப�தத்ப்ப��ற�. அ�த்� 

�ணிக்கப்பட்ட �ஷைன பயன்ப�த்� 80 ெசன்��ட்டர ்

அகலப்ப�தத்ப்பட்� ��ப்பப்ப��ற�. �ற� ைஹட்ரா�க் இயந்�ரம் 

�லம் அகற்றப்பட்�  �ற்றத்�ற்� ெகாண்� ெசல்லப்ப��ற� 

4) �ராைனட் தளங்கள் சமதளமாக�ம் ெசங்�த்தாக�ம் �ரிக்க, 32 �.� 

அள�ல் வரிைசயாக �ைளகள் இடப்பட்�  அ�ல் �தமான 

ெவ�ெபா�ட்கைள நிரப்� ெவ�க்கச ்ெசய்� �ரிதெ்த�க்கப்ப��ற� 

2.1. �தல் ஐந்தாண்�க�க்கான ஆண்� வாரியான உற்பத்� 

�ரங்க �த்தைகப் ப���ல் �ரங்கத்�ற்� 30.10.5 ெஹக்டர ் பரப்பள� 

மட்�ேம �ைடக்�ற� மற்�ம் �ன்ெமா�யப்பட்ட RoM உற்பத்� �றன் ஐந்� 

ஆண்�க�க்� 394887 �3 ஆக உள்ள�, ேம�ம் ஆண்�க்� 39488.7�3 

�ராைனட் உற்பத்�ைய �ட்ெட�க்க ���ம். 

ஆண்� வாரியாக �ன்ெமா�யப்பட்ட பணிகள் மற்�ம் உற்பத்� அள� 

மற்�ம் க�� உற்பத்�ைய ம�ப்��வதற்கான �வரங்கள் ஆண்� வார 

வளரச்�் / உற்பத்�த் �ட்டத்�டன் ��ப்�டப்ப��ன்றன. 

அட்டவைண 2- �தல் ஐந்தாண்�க�க்கான ஆண்� வாரியான 
உற்பத்� 

வ�டம் 

�ரங்கம் 
பண்ணக்��ய 

�ராைனட் 
கனிமம் 

(ஆர.்ஓ. எம்) (�3) 

�ட்ெட�க்க��ய 
இ�ப்�கள் @ 

10% (�3) 

�ராைனட் 
க�� @90 

%( �3) 
ஓரச�்ைம 

I 78,934 7893.4 71,040.6 9537 
II 79,004 7900.4 71,103.6 15,430 
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வ�டம் 

�ரங்கம் 
பண்ணக்��ய 

�ராைனட் 
கனிமம் 

(ஆர.்ஓ. எம்) (�3) 

�ட்ெட�க்க��ய 
இ�ப்�கள் @ 

10% (�3) 

�ராைனட் 
க�� @90 

%( �3) 
ஓரச�்ைம 

III 78,986 7898.6 71,087.5 4,845 
IV 78,988 7898.8 71,089.5 13,062 
V 78,975 7897.5 71,077.5 14,958 

ெமாத்தம் 3,94,887 39,488.7 3,55,398.7 57,832 
• ெமாத்த �ன்ெமா�யப்பட்ட  ஆர.்ஓ. எம்: 3,94,887�3 

• �ட்ெட�க்க��ய இ�ப்�கள் @10%: 39,488.7 �3 

• �ராைனட் க�� @90 %: 3,55,398.7  �3 

• ேமல் மண்: இல்ைல 

• ஓரச�்ைம: 57,832 �3 

• �ராைனட் க�� ��தம்: 1:1.055 

அட்டவைண 3- �ரங்க இ�ப்�க்கள் 

எண் ெபஞ்ச ்
நீளம், 

� 
அகலம், 

� 
ஆழம், 

� 

ெமாத்த 
நி�வன 

இ�ப்�க்கள் 
(in M3) 

�ட்ெட�க்க��ய 
இ�ப்�கள்  

 

Effective 
Reserves 
(in M3) 

PQ & AA’, BB’, CC’, DD’, EE’, FF’, GG’, HH’, JJ’, KK’, LL’, MM’ & NN’ 
1 Ist 1,000.00 60.00 3.00 1,80,000   
2 IInd 998.00 60.00 6.00 3,59,280   
3 IIIrd 986.00 60.00 6.00 3,54,960   
4 IVth 974.00 59.80 6.00 3,49,471   
5 Vth 962.00 59.40 6.00 3,42,857   
a) ெமாத்த �ரங்க இ�ப்�க்கள் 15,86,568 5% 79,328 
b) �ரங்கத் �ட்ட காலத்�ற்� �ன்னர ்
இ�ப்�க்கள் �ைறதல் 

இல்ைல  இல்ைல 

c) ��ப்�க்கப்பட்ட �ரங்க இ�ப்�க்கள் 15,86,568 5% 79,328 
 

2.2. �ட்ட ேதைவகள் 

2.2.1. நில ேதைவ 

�ராைனட் �வாரி எஸ்.எஃப். எண்:1 இல், �தல் ஐந்தாண்�க�க்கான ஆண்� 

வாரியான உற்பத�் அைமந்�ள்ள� . இந்த �வாரிக்கான �த்தைக�ன் 

ெமாத்த பரப்பள� 30.10.5 ெஹக்டர ்ஆ�ம். �வாரி நிலம் அர� ேபாரம்ேபாக்� 

நிலம் என வைகப்ப�த்தப்பட்� த�ழ்நா� கனிம நி�வனத்�ற்� 

�த்தைகக்� �டப்பட்�ள்ள�. 
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அட்டவைண 4- நில பயன்பாட்� �ைற 

நில உபேயாகம் 
தற்ேபாைதய 

ப�� 
(ெஹக்டர்) 

�வாரி பயன்பாட்�ல் 
உள்ள ப�� 
(ெஹக்டர்) 

�வாரி�ன் 
ஆ�ள் 

 (ெஹக்டர்) 
�வாரி�ன் �ழ் 
உள்ள ப�� 

- 3.43.0 10.08.5 

க��க் கற்கள் 
க��கள் ெகாட�்ம் 
இடம் 

- 4.65.6 14.83.5 

உள்கட்டைமப்� - 0.01.5 0.01.5 
சாைலகள் 0.08.0 - 0.20.5 
ப�ைம வைள� - 0.10.0 1.00.0 
பயன்ப�த்தப்படாத 
ப�� 30.02.5 21.82.5 3.96.5 

ெமாத்தம் 30.02.5 30.02.5 30.10.5 
 

2.2.2. மனிதவள ேதைவ  
எம்.எம்.ஆர ் 1961 இன் ப�, �ரங்கங்கைள �றம்பட கண்காணிக்க �ரங்க 

அ�காரிகள் மற்�ம் �ற �றைமயான நபரக்ள் பயன்ப�தத்ப்ப��றாரக்ள். 

�ரங்க, ஏற்�தல் மற்�ம் தரக் கட்�ப்பா� உள்ளிட்ட ெசயல்பா�களின் 

பல்ேவ� அம்சங்கைளக் கவனிக்க ெப�ம்பா�ம் ேமற்பாரை்வயாளரக்ள் 

மற்�ம் �றைமயான நபரக்ள் ேதைவ. �ரங்கங்களில் பயன்ப�த்தப்பட்�ள்ள 

மனிதவள �வரங்கள் அட்டவைண�ல் �ேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன. 

அட்டவைண 5- மனிதவள ேதைவ 
வ. எண் �ளக்கம் நபரக்ளின் எண்ணிக்ைக 

1.  ேமலாளர ் 1 
2.  �ரங்க ஆயத்�ன் �கவர ் 1 
3.  ஆபேரட்டரக்ள் & 

�ைரவரக்ள் 
7 

4.  ெதா�லாளரக்ள்  26 
ெமாத்தம் 35 

2.2.3. நீரத்்ேதைவ 
�ரங்கத் �ட்டத்�ற்கான ெமாதத் நீர ்ேதைவ நாெளான்�க்� 1.5 �ேலா �ட்டர ்

ஆ�ம். �ரங்கத்�ற்� ேதைவயான ெமாத்த நீர ் ேடங்கர ் �லமாக இ�ந்� 

�ரத்்� ெசய்யப்ப�ம். நீரான� �ரங்க ேதைவக்�ம், சாைல ��கைள 

கட்�ப்ப�த்�வதற்�ம், ப�ைம வைளயம் அைமப்பதற்�ம் 

உபேயா�க்கப்ப�ம். 

அட்டவைண 6- நீரத்்ேதைவ 

 
8 

 



 

30.10.5 ெஹக்டடர ் பரப்பள� ெகாண்ட ெகாடக்கல் க�ப்� க்ராைனட ்
�ரங்கத்�ற்கான �ட்ட ��க்கம் 

 
வ. 

எண். 
�ளக்கம் 

அள� (�ேலா �ட்டர ்
நாெளான்�க்�) 

1 �யேதைவ 0.5 
2 வயர ்ரம்பம் ேதைவக்� 0.3 
3 சாைல ��கைள 

கட்�ப்ப�தத் 
0.3 

4 ப�ைம வைளயம்/ 
ேதாட்டம் 

0.4 

ெமாத்தம் 1.5 KLD 

2.2.4. �டக்க�� உற்பத்� மற்�ம் ேமலாண்ைம  
ெமாத்த �டக்க�� உற்பத்� ஒ� நாைளக்� 14 �ேலா ஆ�ம். ஒ� நாைளக்� 

8.4 �ேலா எைட�ள்ள மக்�ம் க��கள் உள்�ர ்நகராட்�க்� அகற்றப்ப�ம் 

மற்�ம் �மார ் 5.6 �ேலா மக்காத �ப்ைப மா� கட்�ப்பாட்� வாரியத்�ன் 

அங்�கரிக்கப்பட்ட �ற்பைனயாளரக்�க்� அ�ப்பப்ப�ம். 

2.2.5. �ட்டத்�ற்கான ெமாத்த �த��  
�ட்டத்�ற்கான ெமாத்த �த�� (�லதனம்) 99.97 லட்சம் ஆ�ம். �ட்டத்�ல் 

�த�� அட்டவைண 7 இ�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள�. 

அட்டவைண 7- �ட்டத்�ற்கான ெமாத்த �த�� 

வ. எண் ெசல� �வரம் கட்டணம் �பாய் 
இலட்சத்�ல் 

I. நிைலயான ெசாத்� �ைல 
1 �ைல (�த்தைக நிலம்) அர� �றம்ேபாக்� நிலம் 

ெதா�லாளர ்ெகாட்டைக 50,000 
�காதார வச�கள் 50,000 
ேவ� ெசல� 1,25,000 
�ட்�தெ்தாைக 2,25,000 

II. மா�ப�ம் �ைல  
 
1 

ெசயல்பாட்� ெசல� 
இயந்�ரங்கள் 95,67,000 
�ட்�தெ்தாைக 95,67,000 

 
 
2 

�ற்�ச�்ழல் ேமலாண்ைம 
�ட்டம் 

 

கா� வளரப்்� 30,000 
நீர ்ெதளித்தல் 50,000 
நீர ்தர ேசாதைன 25,000 
காட்� தர ேசாதைன 25,000 
சப்தம் அ�ர�் ேசாதைன 25,000 
�ட்�தெ்தாைக 1, 55, 000 

3 நிரவ்ாக ச�க ெபா�ப்�கள் 50,000 
ெமாத்தம் 99,97,000/- 
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வ. எண் ெசல� �வரம் கட்டணம் �பாய் 
இலட்சத்�ல் 
≃ Rs. 1 ேகா� 

2.3. அ�ப்பைட �ற்�ச�்ழல் �ராய்�  

2.3.1. வானியல் �ழல்  

�ண்ணிய வானிைல நிலைமகளான காற்�ன் ேவகம், காற்�ன் �ைச 

மற்�ம் ெவப்பநிைல (மணிக்�) ஆ�யைவ ஆய்� காலத்�ன் ெபா�� 

�ட்டத்�ன் தளத�்ல் ப�� ெசய்யப்பட்ட�. �ரங்கத்�ற்� அ��ல் உள்ள 

வானியல் ஆராய்ச�் ைமயமான� ேவ�ரில் அைமந்�ள்ள�, �ரங்கத்�ன் 

காற்�ன் �ைசயான� ஆண்�ற்� ெப�ம்பான்ைமயாக  

�சம்பர,் ஜனவரி, �ப்ரவரி மாதங்களில் வட �ழக்� �ைசகளி��ந்� 

���ற�. 

ஆய்�க் காலத்�ல் (�சம்பர ் 2019, ஜனவரி, �ப்ரவரி 2020) அ�கபட்ச 

ெவப்பநிைல 37° ெசல்�யஸ் �ைறந்தபட்ச ெவப்பநிைல 20° ெசல்�யஸ் 

ஆ�ம். ஈரப்பதம் 24% �தல் 96% ஆ�ம். ஆய்� காலத்�ல் சராசரி காற்�ன் 

ேவகம் 3.1 �னா�க்� �ட்டர.் ேமேலாங்�ய காற்� �ழக்� �ைச���ந்� 

���ற�. 

2.3.2. �ற்�ச�்ழல் காற்�ன் தரம்  
�ற்�ச�்ழல் காற்�ன் தரம் ஆய்வகப் ப���ல் 2009 ஆம் ஆண்�ன் 

�ற்�ப்�ற காற்�ல் தர நிைலகளின் ப� 12 அள�க�க்� 6 இடங்களில் 

�ற்�ச�்ழல் காற்�ன் தரம் கண்காணிக்கப்பட்ட�. அைனத�் கண்காணிப்� 

இடங்களில் PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, Pb, O3, NH3, C6H6, C20H12, As, Ni & Slica 

ஆ�யவற்�ன் அ�கபட்ச �ரி�கள் ேத�ய �ற்�ப்�ற காற்�ல் 

தரநிைலகைள எல்ைலக்�ள் வ��ற�. இன் சராசரி அ�ப்பைட நிைலகள் 

ஆய்� ப��க்�ள் காணப்பட்ட�, PM10 (31.2 to 54  µg/m3), PM2.5 (14.8 to 29.8 µg/m3), 

SO2 (<5 µg/m3 to 7.5 µg/m3), NO2 (8.1 to 13.9 µg/m3), CO (<0.1 to 0.17 mg/m3), O3 (<5 to 

11.1 µg/m3). மற்ற அள��க்கள் அள�ட்� வரம்�க்� �ேழ இ�ந்தன. அைனத�் 

அள��க்கள் ஆய்�க் காலத்�ல் அைனத�் கண்காணிப்� இடங்களி�ம் 

ேத�ய �ற்�ப்�ற காற்� தர நிரண்யங்க�க்�ள் உள்ளன. 

 
10 

 



 

30.10.5 ெஹக்டடர ் பரப்பள� ெகாண்ட ெகாடக்கல் க�ப்� க்ராைனட ்
�ரங்கத்�ற்கான �ட்ட ��க்கம் 

 
2.3.3. ஒ� கண்காணிப்�  
ஆய்� காலத்�ல் �ட்டத்�ல் தளத்�ல் எட்� �ேலா�ட்டர ் �ற்றள�ல் உள்ள 

ஆ� இடங்களில் �ல்�யமான இைரசச்ல் அள� இதத்ைர �ட்டைர 

பயன்ப�த்� �ற்�ச�்ழல் ஒ� அள�கள் கண்காணிக்கப்பட்ட�. 

• �ரங்க ப�� மற்�ம் ெதா�ற்சாைலகளின் பகல்ெபா�� இைரசச்ல் 

அள�கள்  43.6 dB(A) மற்�ம் 38.9dB(A) இர� ேநரங்களில், இ� மத்�ய மா� 

கட்�ப்பாட்� வாரியத்தால் வைரய�க்கப்பட்ட வரம்�ற்�ள் உள்ள�. 

(55dB (A) பகல் ெபா�� & 45 dB(A) இர� ேநரம்). 

• ����ப்� ப��களில் பகல் ெபா�� 42.7dB (A) - 53.1dB(A) மற்�ம் இர� 

ேநர இைறசச்ல் அள�கள் 37.4dB(A) - 43.8dB(A) ேவ�ப��ன்றன. 

�ற்�ச�்ழல் சப்தம் ����ப்� ப��களில் மத்�ய மா� கட்�ப்பாட்� 

வாரியதத்ால் பரிந்�ைரக்கப்பட்ட வைரய�க்கப்பட்ட வரம்�ற்�ள் 

உள்ள�. 

• ஆய்�க் காலத�்ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஆய்�ல் ெதா�ல்�ைற 

வரத்த்க மற்�ம் ����ப்� ப��களில் உள்ள �ற்�ப்�ற ஒ� 

அள�கள் மத்�ய மா�க் கட்�ப்பாட்� வாரியத்�ன் 

பரிந்�ைரக்கப்பட்ட வைரய�க்கப்பட்ட வரம்�ற்�ள் உள்ள�. 

2.3.4. நீர் தரம்  

ேமற்பரப்� நீ�க்கான 1 இடங்களி�ம், நிலத்த� நீ�க்கான 6 

இடங்களி�ம் நீர ்தர நிைல ம�ப்�� ெசய்யப்பட்ட�. 

ேமற்பரப்� நீர ் தரம் - நீர ் மா�ரி ���கள் ேமற்பரப்� நீர ் தரங்க�டன் IS 

2296: 1992 ஒப்�டப்ப��ன்றன. ஆய்� ப��கள் ேமற்பரப்� நீரின் தன்ைம 

pH 7.84, ெமாத்த கைரந்த �டப்ெபா�ள்கள் 172 �.�/�. ெமாதத் 

க�னத்தன்ைம 80 �.�/�, உ�ரியல் ஆக்�ஜன் ேதைவ <2 �.�/� 

இ�க்�ம். ேவ��யல் ஆக்�ஜன் ேதைவ 22 �.�/�, கைரந்த ஆக்�ஜன் 6.8 

�.�/� வைர��ம் உள்ள�. கன உேலாகங்களின் ெச�� 

கண்ட�யக்��ய வரம்�க�க்�ள்�ம், IS2296: 1992 இன் எல்ைலக்�ள்�ம் 

உள்ள�. 
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நிலத்த� நீர ் தரம் - நீர ் மா�ரி ���கள் ஐஎஸ் 10500: 2012 தரத்�டன் 

ஒப்�டப்ப��ன்றன. pH 7.52 �தல் 7.88 வைர, ெமாத்தக் கைரந்த 

�டப்ெபா�ட்கள் 327 �தல் 1610 �.�/� வைர உள்ள� என்� ���கள் 

��ப்���ன்றன. நிலத்த� நீர ் மா�ரிகளில் ெமாத்த காரத்தன்ைம 190 

�.�/� �தல் 350 �.�/� வைர, ேசா�யம் உள்ளடக்கம் 40 �.�/� �தல் 240 

�.�/� வைர இ�க்�ம் மற்�ம் நிலத்த� நீர ் மா�ரிகளில் ெபாட்டா�யம் 

உள்ளடக்கம் 1.5 �.�/� �தல் 5.8 �.�/� வைர இ�க்�ம். எல்லா 

இடங்களி�ம் கனரக உேலாகங்களின் ெச�� வரம்�க�க்� உள்ள�. 

2.3.5. மண்ணின் தரம்  
ஆய்� ப��க்�ள் ஆ� (6) இடங்களில் மண் மா�ரி ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 

மண்ணின் pH  6.71 �தல் 7.41 வைர உள்ள�. இ� �தமான மற்�ம் �றந்த 

தாவர வளரச்�் பண்�கைள ��க்�ற�. மண் �க்�யமாக களிமண் வைக 

மற்�ம் �ல இடங்களில் களிமண் களிமண் ெகாண்ட�. ஆய்� ப��க்�ள் 

களிமண் வைக மண் ெகாண்�ள்ள�. ைநட்ரஜனின் ெச�� 248 �ேலா �ராம் 

/ எக்டர ் �தல் 378 �ேலா �ராம் / எக்டர ் வரம்�ல் உள்ள�, பாஸ்பரஸ் 

உள்ளடக்கத்�ன் ம�ப்� 116.8 �ேலா �ராம் / எக்டர ்�தல் 33.6 �ேலா �ராம் / 

எக்டர ்வைர ேவ�ப��ற� மற்�ம் ெபாட்டா�யம் 232 �ேலா �ராம் / எக்டர ்

�தல் 3.72 �ேலா �ராம் / எக்டர ் வைர இ�க்�ற�. ஆய்� ப���ல் உள்ள 

மண் �தமான வளதை்த�ம்  தாவர வளரச்�்க்� ஏற்றைத�ம் காட்��ற�. 

2.4. உ�ரியல் �ற்�ச�்ழல் 

கா�ரி வடக்� வன�லங்� சரணாலயம் �வாரி தளத�்��ந்� 7 �.� 

ெதன் ேமற்� �ைச�ல் உள்ள�. எந்த ஒ� அ��வ�ம் உ�ரின�ம் 

இ�ப்பைத இப்ப���ல் காணப்பட�ல்ைல. மலர ் பன்�கத்தன்ைம 

மரங்கள், �தரக்ள், ஏ�பவரக்ள், ��ைககள், நீரவ்ாழ் தாவரங்கள் மற்�ம் 

ைபட்ேடா�ளாங்க்டன் என வைகப்ப�த்தப்பட்�ள்ள�. இேதேபால், 

�லங்�ன பன்�கத்தன்ைம பா�ட்�கள், பறைவகள், ஊரவ்ன, 

நீர�்ழ்ச�்கள் மற்�ம் ஜூப்ளாங்க்டன் என வைகப்ப�தத்ப்பட்�ள்ள�.ேமற்� 

மற்�ம் வட ேமற்� �ராந்�யங்களில் ஆய்� ப���ல் நல்ல தாவரங்கள் 

உள்ளன.நிலத்�ன் ெபரிய ப��கள் ெநல், க�ம்� மற்�ம் ேதங்காய் மற்�ம் 

நிலக்கடைல சா�ப�க்� உட்பட்டைவ. 
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2.5. ச�க ெபா�ளாதார �ழல்  
அ�ப்பைட தர� இப்ப���ன் ச�க ெபா�ளாதார நிைலைய 

உள்ளடக்�ய�. �ட்டத ் தளத்��ம் அைதச ் �ற்��ள்ள மனிதக் 

��ேயற்றங்கள், ச�கத்�ன் �காதார நிைல, ச�க நல�க்கான 

தற்ேபாைதய உள்கட்டைமப்� வச�கள், ேவைல வாய்ப்�கள், 

ெதா�லாளரக்ள் மற்�ம் �ற்��ள்ள மக்களின் பா�காப்� மற்�ம் 

பா�காப்� பற்�ய தகவல்கள் ��ப்�டப்பட்�ள்ளன.ஆய்� �ராந்�யத்�ல் 

ெமாத்த மக்கள் ெதாைக (மக்கள் ெதாைக கணக்ெக�ப்� 2011) 120607 ஆ�ம், 

இ�ல் 619277 ஆண்கள் மற்�ம் 58680 ெபண்கள்.ெமாத்த மக்கள்ெதாைக�ன் 

கல்�ய�� ��தம் 52877(45.74%) ஆக உள்ள�. ஆண் கல்�ய�� 

352524(26.96%) மற்�ம் ெபண் கல்�ய�� 20353(16.87%) மற்�ம் ெமாத்த 

மக்கள்ெதாைக�ல் �ரதான ெதா�லாளர ்55176(33.79%)  மற்�ம் ெதா�லாளர ்

அல்லாத �ரி�ன் 26705(27.79%) ஆ�ம். 

3.0. எ�ர்பாரக்்கப்ப�ம் �ற்�ச�்ழல் பா�ப்�கள் மற்�ம் 
கட�்ப்ப�த்�ம் நடவ�க்ைககள்  

3.1. காற்�ன் தன்ைம  

ெவ�தத்ல், ேதாண்�தல், ெவட்�தல், வ�வைமத்தல், இறக்�தல், ஏற்�தல் 

மற்�ம் ேபாக்�வரத்� ேபான்ற �ரங்க நடவ�க்ைககளி��ந்� உ�ழ்�கள் 

உ�வா�ன்றன. அ�க்� இயந்�ரங்கள் மற்�ம் பாைறத்�ரப்பணம் 

இயந்�ரங்கள் �ைள��வதற்� பயன்ப�த்தப்ப��ன்றன.  �ரங்கத்�ன் 

�� கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககள் அட்டவைண�ல்-8 

ெகா�க்கப்பட்�ள்ள�. 

அட்டவைண 8- �� கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககள் 
வ. எண் நடவ�க்ைககள் �றந்த நைட�ைறகள் 

1 �ைள��தல் • �ைள��ம் இயந்�ரத்�டன் �� 
��ெத�ப்பன்கள் �ரித�் எ�ப்பாரக்ள் 
(உலரந்்த அல்ல� ஈரமான) அைமப்� 
வழங்கப்படேவண்�ம் 

2 ெவ�தத்ல் • ெவ�ப்பதற்� �ன் தண்ணீர ்ெதளித்தல், 
• ேபாக்�வரத்�க்� �ன் ெவ�த்த ெபா�ளில் நீர ்

ெதளிதத்ல்  
• கட்�ப்ப�தத்ப்பட்ட ெவ�ப்� �ட்பத்ைத 

பயன்ப�த்�தல்  
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வ. எண் நடவ�க்ைககள் �றந்த நைட�ைறகள் 

3 ெவட்� 
எ�க்கப்பட்ட 
ெபா�ட்களின் 
ேபாக்�வரத்� 
வச� 

• க�� �ந்�வைத த�ரப்்பதற்காக லாரிகள் 
டம்பரக்ைள தாரப்்பாய் ெகாண்� ��தல்  

• வாகனங்களில் ேவகக் கட்�ப்பா�  
• சாைல இ��ற�ம் ெபா�தத்மான அகலமான 

ப�ைம வைளயம் உ�வாக்�தல் 

3.2. ஒ� �ழல்  
�ரங்க பாைற �ண்�தல் ெவ�த்தல் மற்�ம் ேபாக்�வரத்� 

ெசயல்�ைறகளில் ேபா� ஒ� ஏற்ப�ம். இ�ப்��ம் வாழ்�ட ஆதாரங்கள் 

அ��ல் இல்லாததால் �ழ�ல் எந்த பா�ப்�ம் இ�க்க வாய்ப்�ல்ைல. 

இ�ப்��ம் பாைற ெவ�த்தல் ெதா�ல்�ட்பத்�ல் 

நைட�ைறப்ப�தத்ப்ப�ம் ேமம்பாட்� நடவ�க்ைககளில் �லம் ஒ� அள� 

�ைறக்கப்ப�ம். ேம�ம் பகல் ேநரங்களில் மட்�ம் பாைற ெவ�க்�ம் பணி 

ேமற்ெகாள்ளப்ப�வதால் அ��ல் உள்ள ஊரக்ளில் ஒ� இைட�� 

த�ரக்்கப்ப�ம். 

3.3. நீர் மற்�ம் க�� நீர ்ேமலாண்ைம  

மைழக்காலங்களில் நீர ் ேமற்பரப்� நீர ் �ரங்கங்களில் உள்ேள ஊ��� 

ேதங்��ன்றன.ேதங்�ம் நீர ் பம்ப் �லம் ெவளிேயற்றப்ப��ற�. 

ெவளிேயற்றப்ப�ம் மைழ நீரான� அ��ல் உள்ள நீர ் நிைலக்�ள் 

ெச�தத்ப்ப��ற�. �ரங்க �ளம் மற்�ம் ேதங்�ம்ப���ல் ேச�க்கப்ப�ம் 

மைழ நீரான� ப�ைம ப�� மற்�ம் ��� �ைறப்� நடவ�க்ைகக�க்� 

பயன்ப�தத்ப்ப�ம். 

க��நீர ்(0.4 ேக.எல்.�) க��நீர ்ெதாட்�க்� அ�ப்பப்ப�ம், க��நீர ்ெதாட்� 

அவ்வப்ேபா� �த்தம் ெசய்யப்ப�ம். �ரங்க ெசயல்பாட்�ல் க�� உற்பத்� 

இல்ைல. 

3.4. உ�ரியல் �ழல்  
�ரங்க நடவ�க்ைககளில் இ�ந்� �� உ�வா�தல் �ட்டப் ப���ல் 

காணப்ப�ம் தாவரங்கள் �லங்�னங்களில் ஏற்ப�ம் தாக்கங்கைள 

�ைறக்க, �� உற்பத்�ைய த�க்க அைனத்� �� தாக்கத்�ற்கான 

ப����ம் நீர ்ெதளித்தல் உ��ெசய்யப்ப�ம். 
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3.5. �டக்க�� ேமலாண்ைம 
உண�க் க��கள் நகராட்� �ப்ைபத் ெதாட்�க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். 

இயந்�ரங்களின் பயன்ப�தத்ப்பட்ட க�� எண்ைண ேசகரிக்கப்பட்� 

த�ழ்நா� மா� கட்�ப்பாட்� வாரியதத்ால் அங்�கரிக்கப்பட்ட 

ம��ழற்�/ம��ரைமப்� �கவர ்நி�வனங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம்.  

3.6. �காதார மற்�ம் ச�க ெபா�ளாதார தாக்கங்கள்  
அ�கப்பட்ட �� ��� மற்�ம் �ரங்கப்பாைற ெவ�த்தல், ேதாண்�தல் 

�லம் �காதார தாக்கங்கள் ஏற்படலாம். �ரங்க நடவ�க்ைககளின் ேபா� 

பணியாளரக்ள் பா�காப்� உபகரணங்கள் மற்�ம் பா�காப்� 

நைட�ைறகைள �ன்பற்�வதன் �லம் இந்த தாக்கங்கள் ஏற்படாமல் 

த�க்கலாம் இந்த �ட்டத்�ன் �லம் உள்�ர ் மக்க�க்� ேவைலவாய்ப்� 

ஏற்ப�தத் ஏற்ப�ம், ஆதலால் ச�க ெபா�ளாதாரத�்ல் ஏற்ப�ம் 

ேநரம்ைறயான தாக்கமாக இ�க்�ம். 

4.0. �ற்�ச�்ழல் கண்காணிப்� �ட்டம்  

�ரங்க ெசயல்பாட்�ன் ேபா�, �ட்ட தளத்�ல் நி�வப்பட்ட மா�கட்�ப்பா� 

உபகரணங்களில் ெசயல்பா�கைள ம�ப்��வ� �க�ம் 

�க்�யமானெதான்றா�ம். �ற்�ச�்ழல் பண்�களின் மா�ரி எ�த்தல் 

மற்�ம் ப�ப்பாய்�கள் மத்�ய/ மாநில மா�க் கட்�ப்பாட்� வாரியத்�ன் 

வ�காட்�தல்ப� ேமற்ெகாள்ளப்ப��ற�. 

5.0. �ற்�ச�்ழல் ேமலாண்ைம �ட்டம்  
�ன்ெமா�யப்பட்ட �ரங்க �ற்�ச�்ழல் ேமலாண்ைம �ட்டம் �ற்�ச�்ழல் 

எஞ்�ய �ற்�ச�்ழல் �ைள�கைள �றந்த ெபா�ளாதார 

சாத்�யக்��கைள ைகயாண்� �ைறக்க உ��ப்ப�த�்ம் அைவ 

�ன்வ�மா�  

• அைனத்� மா�க்கட்�ப்பா� க��கள்/ �ழல் ேமலாண்ைம 

அைமப்�களான�, �ரங்க ெசயல்பா�  �வங்�ம் �ன் �க்�ய 

க��களின் அங்கமாக இைணக்கப்பட்�ள்ளதா என்� உ�� 

ெசய்யப்ப�ம்  

• �ழ�ன் பல்ேவ� ��கைள வழக்கமாக கண்காணிக்�ம் 

மா�க்கட்�ப்பா� நடவ�க்ைகக�ம் ெசயல்பா� �லம் உ�� ெசய்தல்  
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• ெதா�ல்சார ் �காதாரம் மற்�ம் பா�காப்� �ட்டங்கள் ேபர�� 

ேமலாண்ைம �ட்டம் ஆ�யைவ �ட்ட ெசயலாக்கத�்ற்� �ன்� 

ெசயல்ப�த்தப்ப�ம் . 

5.1. �ற்�ச�்ழல் பா�காப்�க்கான வர� ெசல� �ட்டம் 

�ற்�ச�்ழல் வர� ெசலைவ ெசல�க் ��களின் ஒ� ப��யாகச ்ேசரப்்ப� 

அவ�யம். �ற்�ச�்ழல் பா�காப்� நடவ�க்ைகக�க்காக ெமாத்தம் 

�.1,55,000/- ஒ�க்கப்பட்�ள்ள�. �ற்�ச�்ழல் ேமலாண்ைம ெசல� 

அட்டவைண 9 இல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள�. 

அட்டவைண 9- �ற்�ச�்ழல் ேமலாண்ைம ெசல� 
வ. எண் �வரங்கள் ெசல� �. 

1 கா� வளரப்்� 30,000 
2 நீர ்ெதளித்தல் 50,000 
3 நீர ்தர ேசாதைன 25,000 
4 காற்�ன் தர ேசாதைன 25,000 
5 சத்தம் / அ�ர�் 

ேசாதைன 
25,000 

ெமாத்தம் 1,55,000 
 

6.0. ப�ைம வைளயம் ேமம்பா�  

இப்ப���ல் உள்ள �ரங்க நடவ�க்ைக ��வைட�ம் வைர ப�ைம 

வைளயத ் �ட்டம் ெதாட�ம் இந்த �ட்டத்ைத ஒ� நிைலயான மற்�ம் 

�ஞ்ஞான அ�ப்பைட�ல் வ�வைமப்ப�ல் வனத்�ைற�டன் உரிய 

ஆேலாசைன�ம் ஒ�ங்�ைணப்�ம் ெபறப்ப�ம். �ரங்க �த்தைக�ள் 

தற்ேபா�ள்ள ேதாட்டங்கள் 0.20.0 ெஹக்ேடரில் ஆ�ம். அழ�யல் �ற்�ச�்ழல் 

மற்�ம் ெபா�ளாதார ம�ப்ைப வழங்க தாவரங்கள் ேதரந்்ெத�க்கப்ப�ம், 

சத்தம் பரப்�வைத த�க்க�ம், �� மா�ப்பாட்ைட கட்�ப்பாட்ைட 

�ைறக்க�ம் உத�ம். 

7.0. ேபர�� ேமலாண்ைம �ட்டம்  

ேபர�� ேமலாண்ைம �ட்டமான� அவசர �ட்ட��தல் ��களான நி�வன 

தகவல் ெதாடர�், ஒ�ங்�ைணப்�, ெசயல்�ைற, �பத்� அ�க்ைக,   

பா�காப்�, ஆய்�, சரிபாரப்்� பட்�யல், ஆன்ைசட்/ ஆஃப்ைசட் அவசர �ட்டம் 

ஆ�யவற்ைற உள்ளடக்�ய�. 
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ஆன்ைசட்/ ஆப் ைரட் அவசர �ட்டம் பல்ேவ� த�ப்� மற்�ம் பா�காப்� 

அைமப்�கைள பரிந்�ைரக்�ன்றன. பா�காப்� அைமப்பான� தள 

கட்�ப்ப�த்�னர,் சம்பவ கட்�ப்ப�த்�னர ் மற்�ம் இைணப்பாளரக்ள் 

அடக்��ள்ள�. தளத்�ல் பயன்ப�ம் பணியாளர ் பா�காப்� 

உபகரணங்களால் கட்�ப்பா� அைமப்�கள், மா�ரி ப�ற்�கள், உ�வகப் 

ப�ற்�கள், பரஸ்பர உத� �ட்டங்கள், தகவல் ெதாடர�்க்கான 

நைட�ைறகள், ம�த�்வ வச�கள் ேபான்றைவ வழங்கப்ப�ம். இைவ 

அைனத்�ம் ெவளிப்�ற நி�வனங்களின் �லம் ப�� ெசய்யப்ப�ம். 

8.0. உபேத�க்கப்படட் நி�வன ச�க ெபா�ப்�ணர�் 

த�ழ்நா� கனிம நி�வனம் ேம 1, 2018 அ�வலக ெமேமாராண்டம்த்ைத   

��ப்�ட்டப� நி�யாண்�ன் உண்ைமயான �ட்ட ெசல�ல் �.இ.ஆர ்மற்�ம் 

ெசல� ம�ப்�� ெசய்யப்ப�ம். ம�ப்�டப்பட்ட ேதைவகளின் அ�ப்பைட�ல் 

�.இ.ஆர ் ெசல�னம் பல்ேவ� ச�க ேமம்பாட்� ெசயல்க�க்� 

ெசல�டப்ப�ம். ம�ப்�டப்பட்ட �ட்ட ெசல�ல் 2% அதாவ� � .2 லட்சம், 5-10 

ஆண்�களில் ெசல�டப்ப�ம். 

9.0. �ட்டத்�ன் நன்ைமகள்  

�ற்�ச�்ழல் நன்ைமகள்  

• �ரங்க �த்தைக ப��க்� ெவளிேய �ன்ெமா�யப்பட்ட ப�ைம 

வைளயம் காற்� மா�பாட்ைட �ைறக்�ம் ேம�ம் சத்தத்�ன் அளைவ 

�ைறக்�ம் மற்�ம் மண் அரிப்ைபத ்த�க்�ம் 

• �வாரி ெசயல்பாட்�ன் ேபா� �ரான இைடெவளி�ல் தண்ணீர ்

ெதளிக்கப்ப�ம் காற்� மா�பாட்ைட �ைறக்�ம் 

• நிலதத்� நீர ்பயன்ப�த்தப்படா� 

ச�க நன்ைமகள் 

• �வாரி நடவ�க்ைககள் உள்�ர ் மக்க�க்� ேநர�யாக �ர�ப் 

(35நபரக்ள்) மற்�ம் மைற�கமாக (10 நபரக்ள்) பயனளிக்�ம் 

ெபா�ளாதார நன்ைமகள் 

• மக்களின் தனிநபர ்வ�மானத்ைத ேமம்ப�த்த�ம்  

• நி�ய ரீ�யாக சாத்�யமான� மற்�ம் கட்�மானத ் �ைற�ன் 
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நல�க்காக இ�க்�ம் இதன் �லம் மைற�கமாக மக்க�க்� நன்ைம 

பயக்�ம்  

• வரி, ராயல்�, மற்�ம் �.எம்.எப் �லம் அர�க்� வ�வாய் ஈட்�தல் 

10.0. ���ைர  
�ரங்கத்�ன் மா� மற்�ம் க�� நீர ் ெவளிேயற்றம் ம�ப்�டான�, 

�ரங்கத்�ன் �ற்�ச�்ழல் தரத்ைத�ம் மற்�ம் நிரண்�க்கப்பட்ட 

தரத்ைத�ம் ெசயல்பாட்�க்� �ன்�ம் ெசயல்பாட்�ன் ேபா�ம் 

�ன்பற்றப்ப�ம் என்பைத ��க்�ற�. �ரங்க ெசயல்பா� காரணமாக 

ஏற்ப�ம் தாக்கங்கைள ேமலாண்ைம அைமப்�கள் �லமாக �ைறக்கலாம். 

ேம�ம் இத்�ட்டத்�ன் �லமாக தரி� நிலப்பயன்பா� உள்�ர ் மக்களின் 

வாழ்க்ைக தர ேமம்பா� மற்�ம் உள்கட்டைமப்� ேமம்பா� ேபான்றைவ 

ேநரம்ைறயான தாக்கங்கைள ஆ�ம். எனேவ இத்�ட்டமான� �ற்�ச�்ழல் 

ஆேலாசகராக பரிந்�ைர ெசய்யப்ப��ற�. 

 

 
18 

 


	1.0. முன்னுரை
	1.1. சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகள்
	1.2. திட்ட இருப்பிடம்
	2.0. திட்ட விளக்கம்
	2.2.2. மனிதவள தேவை
	2.2.3. நீர்த்தேவை
	2.2.4. திடக்கழிவு உற்பத்தி மற்றும் மேலாண்மை
	2.2.5. திட்டத்திற்கான மொத்த முதலீடு
	2.3. அடிப்படை சுற்றுச்சூழல் கூராய்வு
	2.3.1. வானியல் சூழல்
	2.3.2. சுற்றுச்சூழல் காற்றின் தரம்
	2.3.3. ஒலி கண்காணிப்பு
	2.3.4. நீர் தரம்
	2.3.5. மண்ணின் தரம்
	2.4. உயிரியல் சுற்றுச்சூழல்
	2.5. சமூக பொருளாதார சூழல்
	3.0. எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள்
	4.0. சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்
	5.0. சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை திட்டம்
	6.0. பசுமை வளையம் மேம்பாடு
	7.0. பேரழிவு மேலாண்மை திட்டம்
	8.0. உபதேசிக்கப்பட்ட நிறுவன சமூக பொறுப்புணர்வு
	9.0. திட்டத்தின் நன்மைகள்
	10.0. முடிவுரை

