
தி�ட� ��	க� 
சாதாரண க� ம��� சரைள �வா�ய�� வைர� �����ழ� 

தா	க மதி�ப!�" அறி	ைக      
 [EIA அறிவ
�ப
ப�, 2006 (14.09.2006) ம��� தி��த க"] 

வைக - ப� 1 (Cluster) 

உ�ைமயாள1 

தி�.3.தி�வா�4 
S/o.'ன)யசாமி, 

ேதவ./றி0சி கிராம�, கடலா� தா45கா, 
ராமநாத7ர� மாவ8ட�, 

தமி9நா:- 623 704 
ைகேபசி எ@: 962908390  

 

சாதாரண க� & சரைள �வா� 
 

                   7ல எ@       : 64/3A, 3B, 3D, 65/2A, 65/2B, 65/3A, 65/6,                  

66/1A1, 66/1A2, 66/1B2, 66/2A2, 66/2B1, 66/ 2B2,   

67/3A1, 65/3B1, 65/3B2, 66/1B1, 66/2A1, 64/6A, 64/7A, 

64/6B, 64/7B 
                     பர�பளD  : 3.40.5 ெஹ5ட. 

                     கிராம�  : H@டேகா8ைட 

                     தா4கா  : அ��75ேகா8ைட 

                                                      மாவ8ட�  : வ
�Iநக. 

 
    

ெசய�தி�ட ெதா��பாள1  

ஆதி 8மி �ர9க� (ம) �����ழ� ெதாழி�:�ப நி�வன�,  
(ேதசிய H��0HழK Iைறய
னாK அ கீகM5க�ப8ட ஆேலாசக நி�வன�) 

எ@ 3/216, ேக.எO.வ
.நக., 

 நரேசாதி�ப8�, ேசல� - 636 004. 

                         ெதாைலேபசி எ@ : (0427) 2440446, 

                           அைலேபசி எ@ : 98427 29655 

                                               மினPசK 'கவர : suriyakumarsemban@gmail.com 

                            இைணயதள� : www.abmenvirotec.com
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 ெசய�3ைற தி�ட� ��	க�  

1 'Wைர 
 

தி� 3. தி�வா�4 அவ.கள) சாதாரண கK & சரைள /வாM 3.40.5 ெஹ5ட. 
பர�பளவ
K 7ல எ@ 64/3A, 3B, 3D, 65/2A, 65/2B, 65/3A, 65/6, 66/1A1, 66/1A2, 66/1B2, 66/2A2, 
66/2B1, 66/ 2B2, 67/3A1, 65/3B1, 65/3B2, 66/1B1, 66/2A1, 64/6A, 64/7A, 64/6B, 64/7B, வ
�Iநக. 
மாவ8ட�, அ��75ேகா8ைட தா45கா, H@டேகா8ைட எW� கிராம�திK 
அைமZI"ளI. இ�ப/தி வட5/ அ8சேரைக 9°28'7.09" வ 'தK 9°28'14.50” வ 
வைரய
4�, கிழ5/ த_.5கேரைக 78°11'4.71" கி 'தK 78°11'11.81" கி  வைரய
4� 
உ"ளI. 

                                                                                        

    ெச�ட�ப. 14, 2006 ேததிய
8ட H��0UழK தா5க மதி�பa: (EIA) அறிவ
�ப
ப�, 

இZத தி8ட� 1(அ) தாI5க" Hர க க", வைக - ப
 1 (Cluster), /�தைக ப/தி >5 

ம��� <250 ெஹ5ேட. ஆகியவ�றி கீ9 வ�கிறI. ேம�க@டவ�ைற5 க��திK 

ெகா@:, 29.09.2021 அ� வ
@ண�பதார. SEIAA/SEAC 5/ வ
@ண�ப�ைத 

சம.�ப
�தா.. இZத 'ெமாழிD 03.03.2022 அ� 250 வI மாநில மதி�பa8:5 

k8ட�திK ைவ5க�ப8:"ளI ம��� /றி�7 வ
தி'ைறகைள வழ கியI, க�த 

எ@ SEIAA vide Lr.No.SEIAA-TN/F.No.8847/SEAC/TOR-1103/2021 dated 21.03.2022. 
 

    
1.1 தி�ட>தி� ேநா	க� 

 

 தி� 3. தி�வா�4, அவ.கள) சாதாரண கK & சரைள /வாMய
 H��0UழK 

ெதள)D அWமதி5கான 'ெமாழிD /றி�7 வ
தி'ைறகள) க�த எ@ SEIAA- 
Lr.No.SEIAA-TN/F.No.8847/SEAC/TOR-1103/2021 dated 21.03.2022. ப� H��0UழK தா5க 

மதி�பa: அறி5ைக ேதைவ�ப:கிறI. 
 

 

    2.0. தி�ட வ�ள	க� 

அ�டவைண எC. 1.1 தி�ட வ�வர9கD 

தகவ� வ�வர� 
வ
@ண�பதார. 
ெபய. 

தி�.3.தி�வா�4, S/o.'ன)யசாமி 

ெமா�த Hர க 
/�தைக பர�பளD 

3.40.5 ெஹ5ட. (ப8டா நில�) 

7ல எ@ 64/3A, 3B, 3D, 65/2A, 65/2B, 65/3A, 65/6, 66/1A1, 66/1A2, 66/1B2, 66/2A2, 
66/2B1, 66/2B2, 67/3A1, 65/3B1, 65/3B2, 66/1B1, 66/2A1, 64/6A, 64/7A, 64/6B, 
64/7B 
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7வ
ய
யK 
ஒ� கிைண�7 
(geographical co-
ordinates) 

அ8சேரைக 9°28'7.09" வ 'தK 9°28'14.50” வ வைர 
த_.5கேரைக 78°11'4.71" கி 'தK 78°11'11.81" கி வைர 

இைடவ
ள5க 
வைரதா"  
(Toposheet No.) 

58K/3 

உயர� (Elevation) 80 ம|8ட. கடK ம8ட�திலி�ZI ேமK உ"ளI. 
அEக�த�ைம (Accessibility) 

அ�கி4"ள 
வா9வ
ட க" 

950 ம| –  ெத�/ திைசய
K 

அ�கி4"ள 
கிராம க" 

காைளய.கMசK/ள� - 950 ம| - ெத�/ 

அ�கி4"ள 
/�ய
��7 

கிராம�தி 
ெபய. 

திைச Hர க�திலி�ZI  
~ர� (கிம|) 

ம5க" 
ெதாைக 
(ேதாராயமாக) 

ஆல��ப8� வடகிழ5/ 1.7 2811 
ெபா�ைம 
ேகா8ைட 

ெதேம�/ 1.4 815 

/�ைண5/ள� வடேம�/ 2.4 641 
காைளயா. 
கMசK/ள� 

ெத�/ 950ம| 1971 

 

அ�கி4"ள நகர� அ��75ேகா8ைட – 10 கி.ம|- வடேம�/ 
அ�கி4"ள 
ெந:Pசாைல 

1. ேத.ெந – 38 - மIைர - ~�I5/� -9.4 கிம| – கிழ5/ 
2. மா.ெந -47- அ��75ேகா8ைட - பா.�பமி�. – 2.0 கிம| – 

கிழ5/ 
3. '5கிய மாவ8ட சாைல – 621 - ெர8��ப8� - 

ேதா�ப5கைர – 4.64 கிம| – கிழ5/ 

அ�கி4"ள 
ெதாட.வ@� 
நிைலய� 

தி�0Hழி ரய
K நிைலய� – 7.5 கிம| – வடகிழ5/ 
 

அ�கி4"ள 
வ
மான நிைலய� 

மIைர வ
மான நிைலய�-  42 கி.ம| வடேம�/ 

�����ழ� உண1திற� (Environmental Sensitiveness) 
மாநில எKைல தமி9நா: - ேகரளா மாநில க�5/ 

இைடேயயான எKைல- 87 கிம| –  ேம�/  
15 கிம| H�றளவ
K மாநில க�5/ இைடேய 
எKைல இKைல 
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கட�கைர ம@டல� வ காள வ
M/டா, Hர க�திK இ�ZI 

ெதகிழ5/ திைசய
K 46 கி.ம| ெதாைலவ
K 

உ"ளI. 

எனேவ இ�ப/தி கடேலார ஒ� / 'ைற ம@டல 

அறிவ
�7, 1991 ஐ ஈ.5கவ
Kைல 

கா�75கா: 10 கிம| H�றளவ
K கா:க" எID� இKைல. 
எனேவ இ�ப/தி வன பாIகா�7 ச8ட�, 1980 ஐ 
ஈ.5கவ
Kைல. 

அ�கி4"ள வனவ
ல / 
சரணாலய� 

10 கி.ம| H�றளவ
K எZத வனவ
ல / 
சரணாலய'� இKைல. எனேவ இ�ப/தி 
வனவ
ல / பாIகா�7 ச8ட�, 1972 ஐ 
ஈ.5கவ
Kைல. 

அ�கி4"ள ந_.நிைல, ஆ�, 
/ள� 

1. ஓைட- /�தைக ப/திய
 வடகிழ5/ 
ப5க�ைத ஒ8��"ளI. 50 ம|8ட. 
பாIகா�7 ~ர� வ
ட�ப8:"ளI  

2. /�தைக ப/தி5/ அ�கிK உ"ள ஏM - 
60ம| -   ெத�/ ம��� ெதேம�/. 

3. சிறிய ஓைட – 250ம| – வடேம�/ 
4. சிறிய க@மா� - 630ம| – வடேம�/ 
5. ெநKலி5/ள� – 9.63கிம| – கிழ5/ 
6. பாரா/ள� - 4.63 கிம| - வட5/ 
7. க@டம கல� ஏM - 4.3 கிம| – வட5/ 
8. கீழக@டம கல� ஏM - 5.4கிம| - வட5/ 
9. ேக�M ஏM - 7.9 கிம| - வடகிழ5/ 
10. /@டா� ஆ� - 5.1 கிம| - வடகிழ5/ 
11. ஆல��ப8� ஏM - 1.4 கிம| - வடகிழ5/ 
12. ெகா5/ள� ஏM - 7.9 கிம| - வடகிழ5/ 
13. U0சேனM ஏM - 8 கிம| - வடகிழ5/ 

பாIகா�7 நி�வKக" (Defense 
Installations) 

10 கிேலா ம|8ட. ஆர�I5/" எZத ஒ� பாIகா�7 
நி�வKக�� இKைல 

Hமா. 500 ம|8ட. ஆர�ைத 
H�றி�"ள க�Hர க க" 

த�ேபாI"ள ஒ� /வாM, இர@: ைகவ
ட�ப8ட 
/வாMக" ம��� ஐZI 'ெமாழிய�ப8ட 
/வாMக" த�ேபாI 'ெமாழிய�ப8ட தி8ட 
தள�தி /�தைக எKைலய
லி�ZI 500ம| 
H�றளவ
K அைமZI"ளன.  
உதவ
 இய5/ன. க�த� எ@:  
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Roc.No: KV1/666/2020 ேததி 24.09.2021 

�ர9க வ�வர9கD 
�ர9க 3ைற அைர இயZதிரமயமா5க�ப8ட Hர க 'ைற 
7வ
ய
யK ைகய
��7 1060943 கன ம|8ட.  
உ�ப�தி ைகய
��7  623385 கன ம|8ட.- சாதாரண கK  

48210 கன ம|8ட. – சரைள  
Hர க உ�ப�தி (98% ம|87)  சாதாரண கK – 502843 கன ம|8ட. ஐZI 

ஆ@:க�5/ அKலI 100569 கன ம|8ட. /ஆ@: 
ேமK ம@  சரைள - 48210 கன ம|8ட. - 2 ம|  
தாI கழிD வ
கித�  1: 0.02 
'ெமாழிய�ப8ட Hர க 
ஆழ�;  

'தK ஐZI ஆ@:க�5/ – 39.5 ம| தைர 
ம8ட�தி�/ கி9 
Hர க�தி ெமா�த ஆழ� - 47 ம| தைர 
ம8ட�தி�/ கி9  

ந_. ம8ட�  50 ம|8ட. தைர ம8ட�தி�/ கி9  
ெமா�த /ழி சா�D 45° 
/�தைக கால� நிைறேவ�ற�ப8ட நாள)லி�ZI 10 ஆ@:க" 
தி8ட ெசலD �. 50 ல8ச� 
H��0UழK ேமலா@ைம 
தி8ட ெசலD 

�. 5 ல8ச� 

கா.�பேர8 H��0UழK 
ெபா��7 ெசலD @ 2% தி8ட 
ெசலவ
K 

�. 1 ல8ச�  

3.0. �ழ� ப�றிய வ�ள	க�  

3.1. அS�பைட �����ழ�  

அ��பைட தகவKக" ேசகM�ப
 ஒ� கிைணZத ப/தியானI H��0UழK 

பாதி�7 மதி�பa: (EIA) அறி5ைக. இ�ப/திய
K நிலD� H��0UழK U9நிைலைய 

மதி�ப
:வத�/ ப�வ5 கால�தி�/ ப
 (ஜனவM 1, 2021 - மா.0 31, 2021) ஆ�D 

ேம�ெகா"ள�ப8:"ளI. H��0UழK பாதி�7 மதி�பa: (EIA) ஆ�Dக" 

ேநா5க�தி�காக, Hர க /�தைக ப/திைய ைமய ம@டலமாகD� ம��� Hர க 

/�தைக எKைல5/" இ�ZI 10 கி.ம| ஆர� வைர ெவள)ேய உ"ள /�தைக 

ப/திைய இைடயக ம@டல� (Buffer Zone) என க�த�ப8டI. 
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அ�டவைண எC. 1.2 அS�பைட தர� 

:CTகDகD வ�வர9கD தரநிைல 

வள)ம@டலவ
யK (ஜனவM 1, 2021 - மா.0 31, 2021) 
மைழ(சராசM) 829 மிKலிம|8ட. --- 
ெவ�ப நிைல(சராசM) 23.78 -33.95° ெசKசியO --- 
கா�றி ேவக� 2.8 ம|8ட. / வ
னா� --- 
கா�ற�5/� திைச வடேம�கிலி�ZI 

ெதகிழ5/ திைசய
K 
--- 

�����ழ� கா�� தர� 
(ேதசிய ����4ற கா�� தரநிைலகD (NAAQS)) 

Hவாச�திK ெசK4� 
V@ Iக" (PM10) 

ஒ� கன ம|8ட.- இK 36-59 
ைம5ேரா கிரா� (μg/m3) 

ஒ� கன ம|8ட.- இK 100 
ைம5ேரா கிரா� (µg/m3) 

கா�றிK மித5/� ~சி 
(PM2.5) 

ஒ� கன ம|8ட. இK 12-25 
ைம5ேரா கிரா� (μg/m3) 

ஒ� கன ம|8ட. இK 60 
ைம5ேரா கிரா� (µg/m3) 

சKப. ைடயா5ைஸ: 
(S02) 

ஒ� கன ம|8ட. இK 5-17 
ைம5ேரா கிரா� (μg/m3) 

ஒ� கன ம|8ட. இK 80 
ைம5ேரா கிரா� (µg/m3) 

ைந8ரஜ ைட ஆ5ைச: 
(NOx) 

ஒ� கன ம|8ட. இK 10-23 
ைம5ேரா கிரா� (μg/m3) 

ஒ� கன ம|8ட. இK 80 
ைம5ேரா கிரா� (µg/m3) 

ச>த� நிைல  
(ம>திய மா� க�"�பா�" வா�ய� தரநிைலகD (CPCB)) 

பகK ேநர� 
(6.00 am – 10.00 pm) 

ைமய ம@டல�: 45-48 dB (A)  
இைட�ப/தி: 46-52 dB (A) 

ெதாழி�சாைல ப�தி 
பகK ேநர� - 75 dB (A) 
�Sய���4 ப�திய�� 
பகK ேநர� - 55 dB (A) 

இரD ேநர� 
(10.00 pm – 6.00 am) 

ைமய ம@டல�: 36-39 dB (A) 
இைட�ப/தி: 38-43 dB(A) 

ெதாழி�சாைல ப�தி 
இரD ேநர� – 70 dB (A) 
�Sய���4 ப�திய�� 
இரD ேநர� - 45 dB (A) 

நX1 தர�  
(இZதிய தரநிைலகD: 10500:2012 (வ
��ப�த5க வர�7க")) 

கார-அமில�தைம (pH) 7.15 'தK 7.65 வைர 6.5 'தK 8.5 
ெமா�த கைரZத 
திட�ெபா�8க" (TDS) 

ஒ� லி8டMK 298 'தK 
1520 மிKலி  கிரா� வைர 

ஒ� லி8டMK 500 மிKலி  
கிரா�   

மி கட�I�திற 25˚C 

(EC) 

432 - 2460 micromhos/cm - 
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ெமா�த க�ன�தைம 
ேபாற CaCO3 

ஒ� லி8டMK 159 'தK 
857 மிKலி  கிரா�   

ஒ� லி8டMK 200 மிKலி  
கிரா�   

ெமா�த மித5க5k�ய 

திட�ெபா�8க" (TSS) 

- IS:3025:P.16:1984:R.2012 

/ேளாைர:க" Cl ஒ� லி8டMK 27.4 'தK 396 

மிKலி  கிரா� வைர 

ஒ� லி8டMK 250 மிKலி  

கிரா�  

ெமா�த இ��7 Fe BDL (DL=0.01) ஒ� லி8டMK 0.3 மிKலி  

கிரா�  

சKேப8O SO4 ஒ� லி8டMK 11.6 'தK 199 

மிKலி  கிரா� வைர 

ஒ� லி8டMK 200 மிKலி  

கிரா�  

மC தர� 
கார-அமில�தைம (pH) 7.28 'தK 8.05 வைர இய�ைகய
K ந:நிைல 
ெமா�த அட.�தி ஒ� கன அளD 

ெச�ம|8ட. ஒ�5/ 1.12– 
1.15 கிரா� (g/cc) 

தாவர வள.0சி5/ 
சாதகமான இயK7நிைல 

நX1 நிலவ�ய� 
Hர க ஆழ� 'தK ஐZI ஆ@:க�5/ – 39.5 ம| தைர ம8ட�தி�/ கி9 

Hர க�தி ெமா�த ஆழ� - 47 ம| தைர ம8ட�தி�/ கி9 
த@ண _. அ8டவைண 50 ம|8ட. தைர ம8ட�தி�/ கி9  
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பட� எ@ 1.1: 10கிம| H�றளவ
K /�தைக ப/திய
 இ��ப
ட�ைத5 கா8:� ேடாேபாஷ_8 
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பட� எ@ 1.2: /�தைக ப/திய
 FMB 
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பட� எ@ 1.3:  /�தைக ப/திய
 ஒ� கிைணZத பட� (Combined sketch) 
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பட� எ@ 1.4:  'ெமாழிய�ப8ட தி8ட�தி க��தியK தி8ட� (Conceptual Plan) 
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4.0. எதி1வ�� �����ழ� தா	க9கD ம��� த"�4 நடவS	ைககD 

4.1. கா�றி� �����ழ� (Air Environment) 

ெவள)�பைடயான Hர க� (Open Cast Mining) ெதாழிலிK கா�� மாHப:வத�/ 

'5கிய காரண
யாக ெசயKப:வI ‘கா�றிK பரD� Iக"கேள’. Hர க நடவ�5ைக 

ேம�ெகா"ள�ப:வத�/ ஏ��5ெகா"ள�ப8ட 'ைற இயZதிரவ
யK 'ைற ஆ/�, 

இதிK Iைளய
:தK, ெவ��தK, ஏ��தK, இ��தK ம��� இற5/தK ஆகியன 

அட /�. சாதாரண கK ஏ��தK, இற5/தK ம��� ேபா5/வர�I ஆகியவ�றி 

ேபாI PM10, SOx and NOx உமி9D NAAQS இ தர�தி�/" இ�ZதI 

4.2. ����ழ� ஒலி (Noise Environment) 

ஒலி மாHபா:, ஒ� ெபMய Hகாதார ஆப�ைத Hர க ெதாழிலாள.க�5/ 

ஏ�ப:�IகிறI. ப
வ�பைவ திறZதெவள) Hர க தி8ட�தாK ஏ�ப:கிற ச�த 

ஆதார களாக/� அைவ, Iைளய
:தK, ெவ� ெவ��தK, Tமிய
K கனரக 

இயZதிர கைள ெகா@: நக.�IதK (HEMM) ம��� வாகன இய5க�தி 

ெசயKபா:களாக�. Hர க நடவ�5ைகக" �ல� உ�வா/� ச�த க"யாD� 

ைமய ம@டல�I5/" இ�ZI சித�கிறன. இத காரணமாக ெதாட.7"ள ~ர� 

ம��� ம�ற நில�ப/தி அ�ச க�� ச�த� கவன)�75/" ேச.5க�ப:கிறன. 

இZத '�Dகள)லி�ZI, ம�திய மாH க8:�பா8: வாMய� (CPCB) ம��� Hர க� 

பாIகா�7 ெபாI இய5/நரக� (DGMS) பMZIைர5க�ப:� வ
தி'ைறகள) ப� 

H��0UழK ச�ததி அளD (நா" ம��� இரD ேநர�) 90dB (A) ஆக 

அWமதி5க�ப8ட வர�75/" உ"ளைத காணலா�. த�ேபாI எZத ஒ� Hர க� 

ெதாழி4� ஈ:படவ
Kைல. இ��ப
W�, எதி.பா.5க�ப:� இைர0சலி அளDக" 

எZத வ
ைளைவ�� ெகா@��5கவ
Kைல. பண
யாள.க" 8 மண
 ேநர� பண
கைள 

ெச�வத�/ ஏIவா� ச�த�தி அளD 'ென0சM5ைகயாக 85 dB (A) கீேழ 

/ைற5க� ப8:"ளI. 500 கி.கி /@: ெவ��பானI ெநா�5/ 5 மிKலிம|8ட�5/ 

(mm) உ0ச Iக" ேவக�ைத வ
ட மிக5 /ைறவாக உ"ளI. ஆனாK ஒ� 

/@:ெவ��75/ 122 கிேலா ெவ�ம�ZIகைள ம8:ேம பயப:�த 

'ெமாழிய�ப8டI. என)W�, /@: ெவ��7கள) தா5க க" காரணமாக நில 

அதி.Dகைள�� ம��� பாைறக" பற�பைத தவ
.5கD� ச8ட�தியான k:தK 

க8:�பா: நடவ�5ைககைள ஏ��5ெகா"ள�பட ேவ@:�. 
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4.3. நX1 �ழ� (Water Environment) 
 

Hர க நடவ�5ைகக" நில�த� ந_. தர�ைத பல வழிகள)K பாதி5கலா�. 

ெப��பாைமயாக ெவள)�ப:வI த@ண_. அ8டவைண5/ கீ9 Hர க க" 

காண�ப:வI, அைவக" நில�த� /ழி அKலI திறZத /ழிக" ஆ/�. இI 

ந_.வழிக�5/ ேநர�யாக வழி வ/5கிறI. நில�திK உ"ள கழிDந_. ம��� 

பயப:�த�ப8ட ந_.க" ேம�பர�7 ெபா�8களாK நில�த� ந_�5/" ஊ:�வதாK 

நில�த� ந_. தர� பாதி5கபடலா�. Hர க� பயபா8� ேபாI இரசாயன� 

ெபா�8கைளேயா அKலI அபாயகரமான ெபா�8கைளேயா பயப:�தாதத 

காரணமாக ந_. தர�திK Hர க�தி தா5க� '5கியம�றதாக இ�5/� என 

எதி.பா.5க�ப:கிறI. நில�த� ந_. தைர ம8ட�திலி�ZI 10.5 ம| உயர�திK 

இ��பதாK Hர க நடவ�5ைக நில�த� ந_. நில�த� ந_. அ8டவைணைய 

/�5கிடாI.  

 

ைமய ம@டல�திலி�ZI வ�� ந_. மாதிMய
K அதிக TH, TDS ேம4� உய
MயK 

ப/�பா�வ
ப� 44 MPN/100ml வர�ப
K E.coli க@டறிய�ப8:"ளI. ேவ�ப
லேசM 

கிராம�தி த@ண _. மாதிM அைன�I ந_. அளD�5கள)4� நறாக உ"ளI. 

'�Iராமலி க7ர� ம��� க@டம கல� கிராம� அளD� TH, TDS ம��� 

/ேளாைர:கள)K மிகD� ேமாசமாக உ"ளI. க�தால�ப8� கிராம�திK TDS 

ம��� TH ஆகியைவ ஏ��5ெகா"ள5k�ய வர�7கைள வ
ட ச�� அதிகமாக 

உ"ளI. கண5கிட�ப8ட ந_. தர5 /றியa8� அ��பைடய
K, ைமய ம@டல� 

ம��� க�தலா�ப8� கிராம கள)K ந_. தர� நறாக உ"ளI ம��� 

'�Iராமலி க7ர� ம��� க@டம கல� கிராம கள)K ந_M தர� மிகD� 

ேமாசமாக உ"ளI. ேவ�ப
லேசM கிராம�திK மிக0 சிறZத ந_. தர� உ"ளI, எZத 

' H�திகM�7� இறி உ8ெகா"ளலா�. '�Iராமலி க7ர� ம��� 

க@டம கல� கிராம கள)K இ�ZI வ�� த@ண_ைர, நKல /�ந_. ேதைவ5காக, 

தைலகீ9 ச ¡:பரவK 'ைறய
K H�திகM5க ேவ@:�. ந_ைர ெகாதி5க 

ைவ�பI, ைமய ம@டல� ம��� க@டம கல� கிராம�திK உ"ள ந_MK உ"ள 

V@¢ய
Mகைள திற�பட ந_5கிய ப
 த@ண _. /��பத�/ ஏ�றதாக இ�5/�. 

4.4. மC �ழ� (Soil Environment) 

ம@ ப@7க" தாவர வள.0சி5/ சாதகமான நிைலைய5 /றி5கிறன. உ�ப�தி 

ெச�ய�ப:� /ைறZத அளD ேமK ம@, /�தைக� ப/திய
 10ம| உ" 

எKைலய
K ெகா8ட�ப:�. 
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/�தைக ப/தி5/" உ�ப�தி ெச�ய�ப:� /ைறZத அளD ேமK ம@, ேதா8ட 

ேநா5க�தி�காக பயப:�த�ப:கிறI. ேமK ம@ண
 ஒ� ப/தி, மர5 

க�கைள நடD ெச�ய சா�D ம��� வ
ள)�7கள)K உ"ள ெசயல�ற 

/வ
யKகள) ம|I பர�ப�ப8:, /வ
யKகள) ம|I கி�ெபK8ைட (Green belt) 

அைம5க�ப:�. Hர க நடவ�5ைகய
 ேபாI இரசாயன அKலI ந0H k�க" 

பயப:�த�படாI. ஆைகயாK /வாM ம��� அைத0 H�றி�"ள ம@ண
 

ஆேரா5கிய� பாதி5க வா��7க" எID� இKைல. 2 ம|8ட. ஆழ� வைர உ�ப�தி 

ெச�ய�ப:� 48210 கன ம|8ட. சரைள க�க" உ"£. வா�5ைகயாள.க�5/ 

வ
�க�ப:� 

4.5. கழி� கிட / (Waste Dump) 

Hர க�தி '� ஐZதா@:க�5/�, சாதாரண கK உ�ப�தி வ
கித� Hமா. 513105 

கன ம|8ட. ஆ/�, இI அWமதி5க�ப8ட ஆழ� வைர 98% ம|87 வ
கித�திK 

உ"ளI. இZத /வாM ெசயKபா8� ேபாI எதி.பா.5க�ப:� சாதாரண கK 

நிராகM�7க" (2%) Hமா. 10262 கன ம|8ட. ஆ/�. எனேவ /�தைக5/ 

பயப:�த�ப8ட இZத ப/திய
K அ கீகM5க�ப8ட Hர க� தி8ட�தி ப� 

ஒI5க�ப8ட இட�திK கழிDக" ெகா8ட�ப:�. 

4.6. உய��ய� �ழ� (Biological Environment) 

/வாM நடவ�5ைககளாK பாதி5க�பட5k�ய ஆப�தான உய
Mன க" எID� 

இ�ப/திய
K இKைல. எனேவ, Hர க நடவ�5ைககளாK உய
MயK Uழ45/ 

/றி�ப
ட�த5க எZத தா5க�ைத�� ஏ�ப:�தாI. Hர க நடவ�5ைககளாK 

உ�ப�தியா/� ~சிய
 காரணமாக உய
MயK UழலிK தா5க� ஏ�ப:கிறன. 

இதைன Hர க�தி�/"�� ெவள)ேயD� வள.5க�ப:கிற பHைம அர@ 

ஏ�ப:� பாதி�ைப /ைற5கிறI. 

4.7. நில �ழ� (Land Environment) 

சாதாரண கK ம��� சரைள /வாM தி8ட� Hர க�தி�5காக பயப:�த�ப:� 

நில க" Hர க '�வ
K நில க�5/ இைட�� வ
ைளவ
5கிறன. Hர க 

ெசயKபா:கள) ேபாI நில சீரழிDகைள தவ
.5க '�யாததைவ. அைவக", 

ேதா@:தK, அதிக�ப�யான /வ
யKக" ம@ ப
M�ெத:�தK ேபாறைவ ஆ/�. 

இதனாK ம|87 நடவ�5ைககளாக Hர க�திK ெவ8�ெய:5க�ப:� நில�தி4� 
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ம��� ெபP0 அைம5/� 'ைறய
4� '5கிய�Iவ� ெகா:5க�ப:கிறI. Hர க 

/ழிய
K ேத /கிற த@ண _ைர� ப�� �ல� Hர க�ைத H�றி�"ள 

இட க�5/ ெச4�IவதனாK வ
வசாய வள.0சி5/� ம��� கா: வள.�75/� 

வழிவைகெச�கிறன, இதனாK Hர க நடவ�5ைகய
 ேமK ஒ� ேந.மைற 

தா5க� காண�ப:கிறI.  

4.8. சiக ெபா�ளாதார �ழ� (Socio Economic Environment) 

Hர க நடவ�5ைக அ�ப/திய
K ேநர�யாகD� ம��� மைற'கமாகD� 

நி0சயமாக ேவைல வா��ைப அதிகM5/�. இZத தா5க க" சில நைமகைள 

பய5/�. இ�ப/திய
K வா�� ம5கள) எதி.பா.�7. ேவைலவா��7, கKவ
 

ம��� Hகாதார வசதிகைள ேநா5கி�"ளI. Hர க நடவ�5ைககள)K இ�ZI 

உ�வா/� ெபா�ளாதார நைமக" �ல� கKவ
யறிவ
K வ
கித� 

அதிகM5க�படலா�. 

 

ேநர� ேவைலவா��7 - 20 நப.க" 

 

மைற'க ேவைலவா��7 - 40 நப.க" 

 

'ெமாழிய�ப8ட தி8ட கள) அ��பைடய
K /வாMைய0 H�றி ¤5கைடக", 

ஓ8டKக", உதிM பாக க" கைட, ெம5கான)5 ெஷ8 ேபாற கைடகைள ம5க" 

ைவ�தி��பI மைற'க ேவைல வா��ைப அதிகM5/�. இZதியாவ
K ம5க" 

ெதாைக வ
கித� நா�5/ நா" அதிகM�I வ�கிறI. அைன�I ம5க�5/� 

அவ.கள) வா9வாதார�தி�/� நா8� ெபா�ளாதார வள.0சி5/� 

ேவைலவா��ைப உ�வா5/வI அவசிய�. 
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அ�டவைண எC. 1.3 ����ழ� ேமலாCைம தி�ட� 

வ�ைச 
எC 

அள��	கD �ர9க நடவS	ைககD த"�4 நடவS	ைககD 

1 கா�றி H��UழK 

(Air Environment) 
Iைளய
:தK • கா�றி �ல� பரD� ~சிகைள க8:ப:�த 

~சிகைள ப
M�ெத:5/� இயZதிர� ம��� ந_ைர 
பயப:�தி Iைளய
:� இயZதிர க" 
பயப:�தப:கிறI. 

• Iைளய
டK Iைளக�5/ k.ைமயான Iர�பண 
I¢5/கலள) பயபா:, உகZத 
ெவ�5கைவ5/� திற ம��� ேநர தாமத� 
�ேன8டாைர பயப:�தி ெவ�5கைவ�பத 
�ல� கா�� மாH அைடவைத 
க8:ப:�தப:கிறI 

ெவ��தK • வழ5கமான இைடெவள)ய
K Iைளய
:� 
/வ
யKகள) ம|I ந_ைர ெதள)�பத �ல� 
கன)சமான மாH /ைற5க�ப:கிறI. 

Hைம ஏ��தK • Hைம ஏ��வத�5/ 'பாக தாI5க" 
த@ண
ராK ஈராமா5கா�ப:கிறI. 

ேபா5/வர�I • தாIபாைதய
 ப5கவா8�K த@ண
ைர 
ெதள)�பத �ல� தாI5க" ம��� கழிDக" 
எ:�I ெசK4� ேபாI ஏ�ப:� கா�றிK பரD� 
~சிக" க8:ப:�தப:கிறI. 

• அதிக Hைம ஏ��வைத த:5க�ப:� 
• தா.�பாலி உ"ளட5கிய �ர5/க"/ ட�ப.க" 

பயப:�தப:கிறI 
ெஜனெர8ட. • மிசார� இKலதா ேநர�திK ம8:� தா 

ெஜனேர8ட. இய5க�ப:�. 
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• ம�திய மாH க8:�பா8: வாMய� வ
திகள) ப�, 

ெஜனேர8ட. (D.G) ெச8:க�5கான ேபாIமான 
Oடா5 உயர� அைம5க�ப:�. 

ெபாI நடவ�5ைகக" • H��0UழK, வன ம��� காலநிைல மா�ற� 

அைம0சி (MoEF) வ
தி'ைறகள) ப� அவ� 
மர கைள சாைலகள) ஓர கள)4�, Hர க ப/தி 
H�றி4� ைவ5க�ப8: கா�றிK மாH பரDவைத 
த:5கப:கிறI. 

• ~சி இைடெபய.0சி ப/திய
K ேவைல ெச��� 
நப.க�5/ உேலாக� உ"ள Hர க கள)K 

(MMR,1961) வ
தி'ைறக" ப� காI ம0ைச, 
'க��, பாIகா�7 க@ணா� ேபாற பாIகா�7 
உபகரன க" வழ க�ப:கிறI. 

• பாதி5க�ப8ட ப/திய
K ேவைல ெச��� 
ெதாழிலாள.க" ம��� அ�கி4"ள 
கிராமவாசிக" வழ5காமான Hகாதார ேசாதைன 
ேம�ெகா"ள�ப:கிறI. ேம4� ெதாழி�0சாைலக" 
ச8டதி ப� ஊழிய.கள) வழ5கமான ெதாழிK 
Hகதார மதி�பa: ேம�ெகா"ள�ப:கிறI. 

• ெவள)�7ற கா�றி தர� க@காண
�7 'ைற 
வழ5கமான அ��பைடய
K நட�த�ப8:, 
H���7ற கா�றி தர�ைத மதி�பa: 
ெச�ய�ப:கிறI. 

2 ந_. UழK 

(Water Environment) 
ேம��பர�7 ந_. • Hர க�திK இ�ZI ெவள)ேய�ற�ப:� கழிD 

ந_ரானI, உைரயா/� ெதா8�ய
K (settling tank) 
H�தி5கM�ப8:, ப
ற/ ~சிகைள க8:�ப:�தD� 
ம��� மர� வள.�பத�5/� 
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பயப:�த�ப:கிறI. 
நில�த� ந_. • Hர க நடவ�5ைகய
 �ல� நில�த� ந_. 

பாதி5க�பட மா8டாI. 
• ப�வமைழ ப�வ�தி�/ '7� ம��� ப
7� 

உடன�யாக ~. எ:�7 (desilting) நிக9D 
ேம�ெகா"ள�ப:�.  

ெவ"ள ந_. • மைழந_. ேசகM�பத�/ Hர க /ழிக" 
பயப:�த�ப:�. 

• மைழந_. ேசமி5/� ப"ள�திK இ�ZI மைழந_ைர 
ெவள)ேய�றி அதைன ேம��பர�7 நிைலநி��த 

ெதா8�ய
K (15m x 10m x 3m) ேசமி5க�ப:கிறI. 
இத �ல� திட�ெபா�85க" ந_5க�ப:கிறI. 
H�தி5கM5க�ப8ட மைழ ந_ைர ~சிகைள 
அக��D�, ெச�க�5/ த@ண
. ஊ�றD� 
பயப:�த�ப:கிறI. 

ெபாI நடவ�5ைகக" • ந_M தர�ைத வழ5கமான 'ைறய
K 
க@காண
�7 ம��� ப/�பா�D ெச�ய�ப:�. 

3 ஒலி (Noise) Iைளய
:தK • அதிக ஒலி ஏ�ப:� ேநர�திK, வைரய�5க�ப8ட 
கால அளவ
K ம8:ேம ஊழிய.கைள ேவைல 
ெச�ய அWமதி5கப:�. 

ெவ��தK  • பகK ேநர கலிK ம8:ேம ெவ��தK நிக9D 
ேம�ெகா"ள�ப:கிறI ம��� ேமக�8டமான 
ேநர கலிK ெவ��தK நிக9D 
ேம�ெகா"ள�ப:வதிKைல. 

• Iைளய
டK Iைளக�5/ k.ைமயான Iர�பண 
I¢5/கலள) பயபா:, உகZத 
ெவ�5கைவ5/� திற ம��� ேநர தாமத� 
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�.�ேன8டாைர பயப:�தி ெவ�5கைவ�பத 
�ல� ஒலிய
 அளD /ைற5க�ப:�. 

• இைர0சK �ல� ம��� ச�த� தர k�ய 
உபகரண கள)லி�ZI ேவைல ெச��� 
ெதாழிலாள.க�5/ 'ைறயான இைர0சK 

ஆதார� உைற (noise proof enclosure) 
வழ க�ப:கிறன. 

ேபா5/வர�I • வாகன க", இயZதிர க" ம��� ப
ற 
உபகரண கைள 'ைறயான ம��� வழ5கமாக 
பராமM5கேவ@:�. 

• இயZதிர க" ம��� ப
ற உபகரண க�5/ 

'ைறயான உரா�D கா�7ெபா�" (lubrication) 
பயப:�Iவத �ல� இைர0சK (noise) 
உ�வா/வைத /ைற5க�ப:�. 

• இைர0சலி அளைவ, வைரய�55�ப8ட மிதமான 
ேவக�திK ெவ�� வாகன க" /வாMய
K 
Vைழ�� ேபாI� அKலI ெவள)ய ெசKவத 
�ல� /ைற5க�ப:�. 

• அைன�I ¤சK வைக இயZதிர க�5/ 

ேபாIமான ஒலி உறிPசி (silencer) க�வ
 
பயப:�த ேவ@:�. 

• கிராம7ற ப/திய
K வாகன க" ெசK4� ேபாI 

வாகன�தி ேவக� 10கி.ம|-D� ம��� 
ஒலிெப�5கிய
 உபேயக�தி அளைவ 
/ைறவாகD� பயப:�த ேவ@:�. 

• அைன�I ேபா5/வர�I வாகன க�5/�, மாH 
க8:பா8� கீ9 சMயான சாறிதKக" 
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வழ க�ப8:"ளI. 
ெபாI நடவ�5ைகக" • அதிக இைர0சK (noise) உ�வா/� இட கள)K 

ேவைல ெச��� ெதாழிளா.க" தன)�ப8ட 
பாIகா�7 சாதன களான காI ம0ைச ம��� 
காI ப
ளா5O ஆகியவன பயப:�த�ப:கிறI  

• ஊழிய.க" ஒ�ெவ:5க பண
ய
ட ச�த� இKலாத 
ப/தி ெகா:5க�ப8:"ளI. 

• இைர0சைல /ைற�பத�காக Hர க�ப/திைய 
H�றி4� ெச�க" வள.5க�ப:கிறI.  

• ஊழிய.க�5/ இைர0சK நிைல வ
ைளDக" 
ப�றிய வ
ழி�7@.D ெகா:5க�ப:கிறI. ேம4� 
ஊழிய.க�5/ வழ5கமான ம��Iவ 
பMேசாதைன ெச�ய�ப:கிறI. 

4 அதி.D (Vibration) ெவ��தK • /றி�ப
8ட மி§8ட வ
கித க" ெகா@ட, 
'ைறயா ேசாதைன அதி.D ஆ�Dக" �ல� 
வ�வைம5க�பட ேவ@:�. 

• ெவ��தK நிக9Dகள) ேபாI ஏ�ப:� 

அதி.Dகைள க8:�ப:�த 25-50மிKலி ெநா� 
வைர தாமதமாக ெவ�5க k�ய மிKலி ெநா� 

ெவ��~@� (detonators) பயப:�தேவ@:�. 

• அதி.D வர�ைப� தா@�னாK, ந_@ட அகழி 6 
ம|8ட. ஆழ�திK அைலந_ள� அைலகைள உைட5க 
அைலக" இய5க�தி திைசய
K ெவ8ட5k:�, 
இI ேம�பர�75/ அ�கிK ம��� இைடநிைல 
ம@டல�தி�/ அ�கிK பயண
5கிறI. 

• அைன�I நடவ�5ைககைள�� ெச�த ேபாI� 

ஒ�7தK ெப�ற நிலந:5க�பதிD க�வ
ைய (ெபாI 
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இய5/னரக� Hர க பாIகா�7) பயப:�தி 
அதி.D ம��� இைர0சைல� ெதாட.ZI 
க@காண
5க ேவ@:�. 

5 ம@ UழK 

(Soil Environment) 
ேம��பர�7 ம@ • வன�ப/தி ம��� ேவளா@ைமய
K ம|@:� 

பயப:�Iவத�காக ம5கிய தாவர ம@ 
உ"ளட5கிய ேமK ம@ பாIகா5க�ப:கிறI. 

• ேமK ம@¢ட@ நிராகM�ப8ட கன)ம க" 
ம��� ப
ற கழிDக" கல5க kடாI. /வாM 
வளாக கள)K சிற�பான பயபா: �ல� 
ேம��பர�7 ம@ பாIகா5க�ப:கிறI. 

• Hர க� ம��� /வ
யKக" (dump)  H�றி4� 
ந_.வ�5காK அைம5கபட ேவ@:�. இI மைழ ந_. 
�ல� /வாMய
 உ"ேள உ"ள எZத 
ம@ைண�� ெவள)ேய அ��I ெசKவைத 
த:5க�ப:கிறI. இைவக" ம@ அM�7 ம��� 
வ@டK ம@ ப�D ஆகியவ�ைற த:5கிறI, 

ேம4� தி8:கள) (benches) நிைல�7தைம 
பாIகா5க�ப:கிறI. 

6 கழிD கிட / 

(waste Dump) 
கழிD5 /வ
யKக" (dump) 
நிைல�ப:�IதK 

• கழிD /வ
யKகைள 'ைறயான ப�'ைற 
ம��� சா�D ேகாண�Iட 1.5 ம| ெப0Hக" 
அைம5க�பட ேவ@:�. ப
ற/ ேம�பர�7 
ம@ைண கழிD /வ
யKக" ம|I பர�பேவ@:�. 
த@ண_ைர த5கைவ5/� ெபா��தமான மர கைள 
ம@ ேமேல ந:வத �ல� கழிD /வ
யKகள) 
சா�D ம��� அ�ப/திகைள 
நிைல�ப:�த�ப:கிறI.  

• கழிD5 /வ
யKகைள H�றி�"ள ந_.வ�5காK 
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ஆனI ேம��பர�7 நிராK உ�வா/� ந_.நிைல 
அ��தாK கழிD5 /வ
யலிK உ"ள கழிDகைள 
அ��I ெசKலாமK இ�5கD�, சிைதயாமK 
இ�5கD� பயப:கிறI. 

7 மர� வள.�தK Hர க ப/தி/ கழிD 
/வ
யKக" 

• Hர க H��7ற�திK மர க" வள.�பத �ல� 
~H ம��� இைர0சK க8:ப:�த�ப:கிறI. 

• மர� வள.�பத �ல� கழிD /வ
யKகலி 
நிைல�7தைமைய உ�தி�ப:�IகிறI. 

• ஒ ெவா� வ�ட'� ெவ8ட�ப:� மர கைள 
கண5ெக:�I, ப
7 சீரான கால இைடெவள)ய
K 
க8டயமாக ந:மா� பMIைர5க�ப:கிறI. 

• தாவர நா�ற காலிK இ�ZI உய
. 
ப
ைழ�பத�கான வா��7க" அதிக� உ"ள 
ெச�க" ம8:� நட�ப:கிறன. 

8 நில H��UழK  • ம|"நிர�பK (Back Filling), Hர கதி கழிDக" 
அைட5க�ப8: அத ம|I ேமல:5/ ம@ணாK 

நிர�பப:வத �ல� சீரழிZத நில� (degraded 
land) ம|8க�ப:கிறI.  

• கழிD ேத5க இட�ைத H�றி4� கழிDந_.வ�காK 
அைம5க�ப8��5கிறI. 

• ேவகமாக வளரk�ய மர க" ம��� 
இ�ப
ட�திK வளரk�ய ெச�க" நில�தி 
நிைல�7தைம5காக வள.5க ப:கிறI. 

• பHைம�ப/தி (Green Belt) வள.0சி5கான 
ெபா��தமான நடவ�5ைகக" எ:�I 
ெகா"ள�ப:கிறI. 

• Hர க ப"ளமானI மைழந_ைர ேசகM�I 
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நில�த�ந_ைர அதிக ப:�Iவெதா: ம8:� 
அKலாமK அ�கிK உ"ள வ
வசாய நில கள) 
பாசன�தி�5/� உதDகிறI. 

9 ச�க ெபா�ளாதார�  • சMயான பராமM�7 'ைறகைள பயப:�Iவத 
�ல� இய திர�தி இைர0சK அளD 
க8:�ப:�தப:கிறI. 

• Hர க ப/திைய H�றி4� ம�திய 

மாH5க8:�பா8: வாMய�தி (CPCB) 
வழிகா8:தலிப� பHைம ப/தி 
அைம5க�ப:கிறI. 

• சMயான கால அ8டவைனப�, வைரய�5க�ப8ட 
ப/திய
K Iைழய
:தK, ெவ��தK ம��� ம�ற 
நிக9Dக" நிக9�த�ப:கிறI.  

• Hர கதி ைமய�ப/திய
K கா�� மாH�பா8ைட 
த/Zத க8:�பா8: 'ைறகள) �ல� 
/ைற5க�ப:கிறI. 

• த_யைண�7, ம|87 பண
 ம��� உ"£. தகவK 
ெதாட.7 ஆகியவ�ைற5 ைகயா"வத�/ 
அவசரகால தயா.நிைல� தி8ட� 'k8�ேய 
தயாM5க�ப:கிறI. 

• இZதிய தரநிைலக" பண
யக�தி (BIS) 
பMZIைரய
ப� ேவைல ஆ8கள) 
பாIகா�ைப5க�தி, தன)மன)த பாIகா�7 
உபகரண களான ைக�ைற, தைலகவச�, 
பாIகா�7 காK உைற, க@ணா�, ேமK ச8ைட, 
�5/ உைற ம��� காI பாIகா�பா 
வழ க�ப:கிறI. 
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• ச�க ெபா��7ண.D நடவ�5ைககள) ஒ� 
ப/தியாக உ"£. கிராம பPசாய�I5/ 
வ
@ண�பதார. �ல� ச�க நல நடவ�5ைகக" 
எ:5க�ப:�. 

10 ெதாழிKசா. Hகாதார�  • Hர க வ
தி எ@ (44)- ப�, 'தK4தவ
5கான 
வசதிக" ஏ��ப:�த�ப8:"ளI. 

• வ
தி எ@ 29B & 45(A)-ய
 ப�, ஆர�ப ம��� 
சீரான கால இைடெவள)ய
K ெதாழிளா.கள) 
உடKநிைல பMேசாதைன நட�தப:கிறI. 

• Hர க�திK பண
7M�� ெதாழிளால.க�5/ ஆ�" 
கா�பa: வழ க�ப:கிறI. 

• ேவைல ஆ8கள) பாIகா�ைப5க�தி, தன)மன)த 
பாIகா�7 உபகரண களான ைக�ைற, 
தைலகவச�, பாIகா�7 காK உைற, க@ணா�, 
ேமK ச8ைட, �5/ உைற ம��� காI 
பாIகா�பா வழ க�ப:கிறI. 

 

5. மா��	கான ஆj� 

Hர க� தள� நிலவ
யK ம��� தாI� ப�தK ஆகியவ�ைற சா.ZI"ளI. எனேவ, இZத தி8ட� /றி�ப
8ட கன)ம 

தள� ம��� இZத தி8ட�தி�கான மா�� தள� இKைல.



தி� '.தி�வா�7, சாதாரண கK & சரைள /வாM, வ
�Iநக. மாவ8ட� 

ஆதி Tமி Hர க� (ம) H��0UழK ெதாழிKV8ப நி�வன�, ேசல� 28 

 

6. �����ழ� கCகாண��4 தி�ட� 

H��0UழK க@காண
�7 தி8ட� SEIAA-ஆK வழ க�ப:� H��0UழK அWமதி க�த�திK வைரய�5க�ப8ட 

நிபZதைனக�5/8ப8ட பKேவ� H��0UழK k�க�5/ நட�த�ப:�. இத�5கான ெசயKபட ஒ�7தK, 

தமி9நா: மாH க8:�பா8: வாMய� (TNPCB)-ஆK வழ க�ப:�. 

அ�டவைண எC: 1.4 எதி1கால தி�ட� ����ழ� கCகாண��4 தி�ட� 

வ�ைச
.எC 

�����ழ� 
காரண�கD 

இட� 
கCகாண��4 

�றி�4கD 
கால அள� அதி1ெவC 

1 வான)ைல 
ம��� கா��� 
தர� 

Hர க ைமய�ப/தி- ெதாட.0சியான 
வான)ைல க@காண
�7 நிைலய�/ 
அ�கி4"ள இZதியா வான)யK 
Iைற (IMD) நிைலய� 

24 மண
 ேநர� மாத� ஒ� 
'ைற 

கா�� ேவக�, 
திைச, ெவ�பநிைல, 
ஈர�பத� ம��� 
மைழ�ெபாழிD. 

2 கா�� மாH 
க@காண
�7 

(PM2.5, PM10, SO2 
and NOx) 

6 இட க" (ஒ� ைமய�திK 
ம�ெரா� அ�கிK /�ய
��7 
ப/திய
K, ேமK கா�� திைச ய
K 
ஒ�, கீ95 கா�� திைசய
K 
இர@: நிைலய� ம��� /�5/ 
கா�� திைசய
K ஒ�). 

8 மண
 ேநர� ஆ� 
மாத�தி�/  
ஒ� 'ைற 

V ~சி மாதிM 
ம��� Hவாச 
~சி மாதிM 

3 ந_. மாH 
க@காண
�7 

Hர க கழிDக" அ�கி4"ள 
ப/திகள) நில�த� ம��� 
ேம�பர�7 த@ண_ைர, 'Zைதய 
ம��� ப
Zைதய ப�வமைழ 
கால�தி ேபாI கிரா� மாதிMக" 

 ஆ� 
மாத�தி�/  
ஒ� 'ைற 

இய�ப
யK  -
ேவதிய
யK, 
V@¢ய
MயK 
ப@7க" 



தி�'.தி�வா�7, சாதாரண கK & சரைள /வாM, வ
�Iநக. மாவ8ட� 

ஆதி Tமி Hர க� (ம) H��0UழK ெதாழிKV8ப நி�வன�, ேசல� 29 

 

ைக�ப��தK. 

4 ந_.�7வ
ய
யK இைட�ப/தி ம@டல�திK இ�ZI 
(buffer zone) 1 கிம| H�றி�"ள, திறZத 
/றி�ப
8ட கிண�கள)K ந_. நிைல. 

- ஆ� 
மாத�தி�/ 
ஒ� 'ைற  

ந_. நிைல 
க@காண
�7 
சாதன க" 
பயப:�த�ப:�. 

5 ஒலி Hர க எKைல, அதிக இைர0சK 
உ�வா5/� /�தைக ப/தி உ"ேள 
ம��� அ�கிK உ"ள /�ய
��7 
ப/திய
K உ"ள ப/திக". 

24 மண
 ேநர� மாத� 
ஒ�'ைற 

ஒலி நிைல ம|8ட. 

6 அதி.D அ�கிK உ"ள /�ய
��7கள)K 
)அறி5ைகய
டK(  

- ெவ��தK 
ெசயKபா: 

நிலந:5க�பதிD 
க�வ
 (�ஜி8டK 
சீOேமாகிராஃ�) 

7 ம@ ைமய�ப/தி ம@டல� (core) 
ம��� இைடயக ம@டல� (buffer) 
(கிரா� மாதிMக") 

- ஆ� 
மாத�தி�/  
ஒ� 'ைற 

இய�ப
யK ம��� 
ேவதிய
யK 
ப@7க" 
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7. தி�ட>தி� ந�ைமகD 

தி� '.தி�வா�7, ச�க�தி�கான அZத நி�வண�தி கடைமக" ப�றி மிகD� 

உண.Zதவ.. மர� வள.�7 தி8டதி அ��பைடய
K, Hர க�ைத H�றி�� மர� 

வள.�7 பMZIைர5க�ப:கிறI. அைத தவ
ர த�ப
ேயா�ய மாH ம��� இைர0சK 

ந_5/வத�காக அழகியK ேதா8ட� ம��� ம�ற மக�தான ெப�Zேதா8ட 

'ய�சிக", வK4ந.கள) உதவ
 ம��� உ"£. ச�க�தி ஒ�Iைழ�7 உட 

ெசயKப:�த�ப:�. Hர க நடவ�5ைக கிராம�7ற ேவைலவா��ைப உ�வா5/�. 

k:தலாக, ேவைலவா��7 வசதிகைள நி.மாண
�தK, தாI ேபா5/வர�I, 

Hகாதார�, ெபா�8க", ேசைவக" ம��� ப
ற ச�க ேசைவக" வழ /வI 

ேபாற ஒ�பZத ேவைலகள)K பல�5/ மைற'க ேவைலவா��7 இ�5/�. 

உ"£. ம5க�5/ ேவைலவா��7 கிைட5/�. மாநில அரசாK உMைம�ெதாைக 

உ"£. நி�வன க�5/�, கிராம�தி நலW5/� ம���  வள.0சி5காக 

வழ க�ப:கிறI. வ
@ண�பதார. அவ.க", கிராம க�5/ கKவ
 வசதிக", 

வ
ைளயா8: உபகரண க", ப"ள)க�5/ /�ந_. ேபாற நல7M வசதிக", 

கிராம க�5/ சாைல வசதிக" ம��� அ�கி4"ள கிராமவாசிக�5/ ேவைல 

வா��7க" வழ /வத �ல� கிராம�7ற ச�க ெபா�ளாதார வள.0சி5/ 

உதDகிறா.. இலாப�திK இ�ZI 2.5% k8டா@ைம ச�க� ெபா��7� தி8ட (CSR) 

ப8ெஜ8:5/ ஒI5கீ: ெச�கிறா..  

8. 3S�ைர 

வ
வாதி5க�ப8டப�, இZத தி8டமானI UழலியK ம��� H��0UழலிK 

தா5க�ைத ஏ�ப:�த வா��7 இKைல ம��� பாIகா�பானI. அWமதி5க�ப8ட 

வர�7க�5/"ளாக மாHப:�திகைள5 க8:�ப:�த ேபாIமான த:�7 

நடவ�5ைகக" ேம�ெகா"ள�ப:�. ெமா�த Hர க நடவ�5ைக 

ெதாழிலாள.க�5/ எள)தாகD� /ைறZதப8ச ஆப�Iட நட�த�ப:�. 

'ெமாழிய�ப8ட H��0UழK ேமலா@ைம தி8டமானI H���7ற ப/திைய 

பாIகா�பான UழலிK ைவ5/�. Hர க நடவ�5ைககளாK ஏ�ப:� தா5க�ைத 

மர� வள.�ப
 �ல� க8:�ப:�த�ப:கிறI. ேவைலவா��7, தகவK ெதாட.7 

ம��� உ"க8டைம�7 ேம�பா: ேபாற ச�க-ெபா�ளாதார நலகைள 

'ேன��வதிK Hர க நடவ�5ைக உதDகிறI. 


