
ட்ட க்கம் 
 

ன்ெமா யப்பட்ட பா ெமரிக் ெர ன்கள் 
மற் ம் வ வைமக்கப்பட்ட தயாரிப் களின் 

ன்ெமா யப்பட்ட உற்பத்  அல  
 

ளாட் எண். S50, SIPCOT ள்ைளப்பாக்கம் ெதா ல் ங்கா 

ராமம்: ெவங்கா  

தா கா: ெப ம் ர ்

மாவட்டம்: காஞ் ரம் 

மாநிலம்: த ழ்நா  

 
M/s. வாச பாலா ெர ன்ஸ் ைரேவட் ெடட் 

 
 

ட்ட ெசயல்பா  2006 EIA அ ப்  மற் ம் அதன் த்தங்களின்ப  

5(f)-ெசயற்ைக ஆரக்ானிக் ெக க்கல்ஸ் உற்பத் , வைக - “B” ழ்உள்ள  

 

ற் ச் ழல் ஆேலாசகர ்

ஹ பர்ட் என் ேரா ேகர் ஸ்டம்ஸ் தனியார் நி வனம் 

NABET சான் தழ் எண். NABET/EIA/1922/RA 0172 13/10/2022 வைர 

ெசல் ப யா ம் 

 

ஜ ைல 2022 



1. ட்ட ன்னணி 

M/s. வாச பாலா ெர ன்ஸ் ைரேவட் ெட ன் ப  அ வலகம் எண். 44/151, 

எல்டாம்ஸ் சாைல, ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன - 600 018 இல் உள்ள .  

இந்நி வனம்,  ளாட் எண் S50, ள்ைளப்பாக்கம் SIPCOT ெதா ற்ேபட்ைட, 

ெவங்கா  ராமம், ெப ம் ர ் தா க்கா, காஞ் ரம் மாவட்டத் ல், 

பா ெமரிக் ெர ன்கள் மற் ம் வ வைமக்கப்பட்ட தயாரிப் க க்கான ய 

உற்பத்  வச  அைமக்க ன்ெமா ற .  

இந்த ட்டம் 2006 EIA அ ப்  மற் ம் அதன் த்தங்களின்ப  அட்டவைண 

எண் 5(f) (ெசயற்ைக கரிம இரசாயனங்கள்) வைக B இன் ழ் வ ற . 

ற் ச் ழல் அ ம க்கான ண்ணப்பம் ஆன்ைலனில் ன்ெமா  எண் 

SIA/TN/IND2/50491/2020 லம் ேத  31.01.2020 அன்  சமரப்் க்கப்பட்ட . மற் ம் 

ட்டம் 18/03/2022 அன்  255வ  SEAC ட்டத் ம், 11/04/2022 அன்  449வ  SEIAA 

ட்டத் ம் ப்  ைறகள் வழங்க எ க்கப்பட்ட . ட்டத் ற்கான 

ப்  ைறகள் க தம் எண் SEIAA-TN/F.No. 7414/SEAC/5 (f)/ToR-1142/2020 ேத  

13/04/2022 வழங்கப்பட்ட ப்  ைறகளின் நகல் இைணப் -1 ஆக 

இைணக்கப்பட் ள்ள . 

2. ட்ட இடம் 

காஞ் ரம் மாவட்டம், ெப ம் ர ் தா கா ல், ெவங்கா  ராமத் ல், 

ள்ைளப்பாக்கம் ப்காட ் ெதா ற்ேபட்ைட ல், ளாட் எண் S 50 இல் ட்டம் 

ன்ெமா யப்பட்ட . இந்த தளம் நகரத் ந்  ( ெப ம் ர)் ≈3.86 (W)  

ெதாைல ல் அைமந் ள்ள . ட்ட தளம் NH 45 (3.66 Km- NNW) மற் ம் SH 110 (1.18 

Km –SSW) ஆ யவற் டன் நன்  இைணக்கப்பட் ள்ள , அ ள்ள ர ல் 

நிைலயம் வண்ட ர ்ர ல் நிைலயம் -12.47  (SE) ஆ ம். 

2.1 ட்டஇடத் ன் க் ய அம்சங்கள் 

அட்டவைண 1 ட்ட தளத் ன் க் ய அம்சங்கள்  

வரிைச 
எண் 

ப் கள் வரங்கள் 

1 ட்ட தள அட்சேரைக 12⁰57’11.37” N to 12⁰57’13.57” N   
2 ட்ட தள ரக்்கேரைக 79⁰59’14.44” E to 79⁰59’17.96” E 
3 ட்ட தளத் ன் உயரம் 1~31 m   , கடல் மட்டத் ந்  சராசரி 



வரிைச 
எண் 

ப் கள் வரங்கள் 

உயரம் 

4 
தற்ேபாைதய நில 
பயன்பா  
 

வைகப்ப த்தப்படாத  ( நகர மற் ம் நாட்  
ட்ட டல் இயக் நரகத் ன்ப ) 

வசாய ப ர ்நிலம் ( வன் 2015-16 இன் ப ) 

5 
அ ல் உள்ள 
ெந ஞ்சாைல 

SH-110 தாம்பரம் - ெப ம் ர ் 
  (1.18   )(SSW) 

6 
அ ள்ள ர ல் 
நிைலயம் 

வண்ட ர ் ர ல் நிைலயம் ≈12.47  (SE) 

7 
அ ள்ள மான 
நிைலயம் 

ெசன்ைன சரவ்ேதச மான நிைலயம் ≈ 

17.29  (ENE) 

8 அ ள்ள ப்  ெவங்கா   0.1  (N) 

9 அ ல் உள்ள நகரம் ெப ம் ர≈்3.86 (W) 

10 அ ள்ள மாநகரம் ெசன்ைன ≈12.34 km (E) 

11 நீரந்ிைலகள் 

நீர்நிைலகள் 

~  
ரம் 

( ) 
ைச 

ள்ைளப்பாக்கம் 
 ஏரி 

3.22 ேமற்  

அைடயார ்ஆர ் 2.61 ெதன் ழக் ன் 
ெதற்  

ெப ம் ர ்
ளம் 

5.04 ேமற்  

ெசம்பரம்பாக்கம் 
ெதாட்  

5.76 வட ழக் ன் 
ழக்  

பங்கா  ேசனல் 10.30 வட ழக்  
ஷ்ணா ந  

கால்வாய் 
8.05 வட ழக் ன் 

வடக்  
ண்ணாம்  

கால்வாய் 
12.38 வடக்  

கம்பக்கல் ேசனல் 6.41 ேமற்  
 

12 
ரிசரவ்் கா கள் மற் ம் 

பா காக்கப்பட்ட 
கா கள் 

Reserve Forests 
~  ரம் 

( ) 
ைச 

மகனியம் 
இ ப் கா    4.2 

ெதன் ழக்
ன் ெதற்  

நல் ர ்
இ ப் கா  

 4.61 
வட ழக் ன் 

ழக்  
ப்ேபர ்

இ ப் கா  
 5.79 வட ழக்  

மண் ர ்
இ ப் கா  

 7.86 வடேமற்  

வடக் ப்பட்    13.56  



2.2 ெசயல்பாட் ன் அள  

ன்ெமா யப்பட்ட ட்டம் பா ெமரிக் ெர ன்கள் (800 MT/மாதம்) மற் ம் 

வ வைமக்கப்பட்ட தயாரிப் களின் (250 MT/மாதம்) உற்பத்  ஆ ம். 

வரங்கள் ேழ உள்ள அட்டவைண ல் ெகா க்கப்பட் ள்ளன.  

. அட்டவைண 2 ன்ெமா யப்பட்டதயாரிப் களின் வரம் 

வரிைச 
எண் 

ளக்கம் உற்பத்  (MT/மாதம்) 

1 பா ெமரிக் ெர ன்கள்  

a நிைறெச ட்டப்ெபறாத 
பா யஸ்டர ் ன் 

550 

b நிைற ற்ற பா யஸ்டர ்
ன் 

100 

c ைனெலஸ்டர ்ெர ன் 150 

 ெமாத்த அள  800 

2 வ வைமக்கப்பட்ட 
தயாரிப் கள் 

 

a  த ப்  ெர ன் 150 

b ெஜல்ேகாட்ஸ் 100 

வரிைச 
எண் 

ப் கள் வரங்கள் 

இ ப் கா  ெதன்ேமற்
ன் ெதற்  

வட்டம்பாக்கம் 
இ ப் கா  

 10.31 
ெதன்ேமற்
ன் ெதற்  

வாஞ் ர ்
இ ப் கா   13.97 ெதற்  

காட்டாங்ெகாளத்
ர ்

 இ ப் கா  
 14.72 

ெதன் ழக்
ன் ெதற்  

வண்ட ர ்
இ ப் கா  

 12.63 ெதன் ழக்  

தாம்பரம் 
இ ப் கா  

 12.54 ழக்  

க் ர  
இ ப் கா  

 13.15 ழக்  
 

13 

அ க்கப்பட்ட 
வன லங்  

சரணாலயம்/ 
ற் ச் ழல்உணர் ற

ன்ப கள் 

 

 

15  ற்றள ல் இல்ைல 



வரிைச 
எண் 

ளக்கம் உற்பத்  (MT/மாதம்) 

 ெமாத்த அள  250 

. 

ட்டத் ற்காக 1.5 ஏக்கர ் நிலம் ஒ க்கப்பட் ள்ள . ட்டத் ற்கான 

நிலப்பரப்  ரிப்  அட்டவைண 3 இல் ெகா க்கப்பட் ள்ள . தளவைமப்  

ட்டம் இைணப் -3 ஆக இைணக்கப்பட் ள்ள . 

 

அட்டவைண 3 நிலப்பரப் வரங்கள் 

வரிைச 
எண் 

நில பயன்பா  ன்ெமா யப்பட்ட 

அள  ெமாத்தம் (  2) 

ப  

(ஏக்கர்) 

 
% 

1 ப்ளாட் கவேரஜ் 1509.31 0.37 24.7 

2 ப ைம மண்டலம் 2008.62 0.5 33.3 

3 சாைலகள்  771.29 0.19 12.7 

4 கா  நிலம் 1467.34 0.36 24.0 

5 வாகன நி த்தம் 307.90 0.08 5.3 

  ெமாத்த 
நிலப்பரப்  

6064.46 1.5 100 

 

2.3 லப்ெபா ட்கள் 

உற்பத் க் த் ேதைவயான அைனத்  லப்ெபா ட்க ம் உள் ர ்

சந்ைதகளில் இ ந்  வாங்கப்ப ம். லப்ெபா ட்கள் மற் ம் க்கப்பட்ட 

ெபா ட்கள் சாைலவ யாக ெகாண்  ெசல்லப்ப ம். ெசயல்பாட் ல் 

பயன்ப த்தப்ப ம் அைனத்  இரசாயனங்க ம் டங் ல் சரியான 

ேல ள்க டன் நிய க்கப்பட்ட ப ல் ேச க்கப்ப ம். உற்பத்  

ெசயல் ைறக்  பயன்ப த்தப்ப ம் கைரப்பான்கள் ெதாட் கள் மற் ம் 

ரம்களில் ேச க்கப்பட்  பா காப்  நடவ க்ைககள் ன்பற்றப்பட ம். 

ன்ெமா யப்பட்ட ட்டத் ற்கான லப்ெபா ள் ேதைவ, அட்டவைண 4 

இல்ெகா க்கப்பட் ள்ள . 



அட்டவைண 4 லப்ெபா ள் ேதைவ, ஆதாரம் ேச ப்  மற் ம் ேபாக் வரத் ைற 

வரி
ைச 

எண் 
 

ல 
ெபா ட்கள் 

ன்ெமா
யப்பட்ட  

அள  
(ெமட்ரிக் 

டன்) 

வ வம் 

 
ஆதாரம் 

 
ேபாக் வர
த்  ைற இரசாயன பண் கள் 

 
ேச ப்  

1.  
ேரா ன் 
ைளேகால் 20 

ரவம் 
உள் ர ்சந்ைத சாைல ைஹட்ராக்  கலைவ 

அ லத் டன் 
ைன ரி ற  

ெதாட்  

2.  
எத் ன் 

ைளேகால் 20 
ரவம் 

உள் ர ்சந்ைத சாைல ைஹட்ராக்  கலைவ 
அ லத் டன் 

ைன ரி ற  
ெதாட்  

3.  
 எத் ன் 
ைளேகால் 20 

ரவம் 
உள் ர ்சந்ைத சாைல ைஹட்ராக்  கலைவ 

அ லத் டன் 
ைன ரி ற  

ெதாட்  

4.  
தா க் 
அன்ைஹட்ைர

 15 
கள் 

உள் ர ்சந்ைத சாைல அ ல அன்ைஹட்ைர  
ஆல்கஹால்க டன் 

ைன ரி ற  
ைபகள் 

5.  
மா க் 
அன்ைஹட்ைர

 15 
கள் 

உள் ர ்சந்ைத சாைல அ ல அன்ைஹட்ைர  
ஆல்கஹால்க டன் 

ைன ரி ற  
ைபகள் 

6.  அ க் அ லம் 
1 

கள் 
உள் ர ்சந்ைத சாைல அ ல அன்ைஹட்ைர  

ஆல்கஹால்க டன் 
ைன ரி ற  

ைபகள் 

7.  
ஐேசாஃப்தா க் 
அ லம் 15 

கள் 
உள் ர ்சந்ைத சாைல அ ல அன்ைஹட்ைர  

ஆல்கஹால்க டன் 
ைன ரி ற  

ைபகள் 

8.  

2-இ 
ெஹக்ஸாேனா

க் அ லம் 
 250 ேலா 

ரவம் 

உள் ர ்சந்ைத சாைல 
அ ல அன்ைஹட்ைர  

ஆல்கஹால்க டன் 
ைன ரி ற  

ப்பாய் 

9.  
ேராேபாக் ேல

ட்டட ்
ஸ்ெபனால் ஏ 1 

கள் 
உள் ர ்சந்ைத சாைல ைஹட்ராக்  கலைவ 

அ லத் டன் 
ைன ரி ற  

உ ைள 

10.  
ஃ மரிக் 
அ லம் 1 கள் 

உள் ர ்சந்ைத சாைல காரப்ாக் க் அ லம் 
ஆல்கஹால்க டன் 

ைபகள் 



வரி
ைச 

எண் 
 

ல 
ெபா ட்கள் 

ன்ெமா
யப்பட்ட  

அள  
(ெமட்ரிக் 

டன்) 

வ வம் 

 
ஆதாரம் 

 
ேபாக் வர
த்  ைற இரசாயன பண் கள் 

 
ேச ப்  

ைன ரி ற  

11.  
ேவ ப்ெபா ள் 
கலந்த ேகாந்  

3 

ரவம் 

உள் ர ்சந்ைத சாைல ைள ல் 
கலைவஅ ன்கள், 

னால்கள் மற் ம் 
அ லஅன்ைஹட்ைர க

டன் ைன ரி ற  

ப்பாய் 

12.  
ெமத்தக்ரி க் 
அ லம் 660 ேலா 

ரவம் 
உள் ர ்சந்ைத சாைல அ ல அன்ைஹட்ைர  

ஆல்கஹால்க டன் 
ைன ரி ற  

ப்பாய் 

13.  
ெடரிதா க் 
அ லம் 15 

கள் 
உள் ர ்சந்ைத சாைல அ ல அன்ைஹட்ைர  

ஆல்கஹால்க டன் 
ைன ரி ற  

ைபகள் 

14.  ஸ்ெபனால் ஏ 

1 

கள் 

உள் ர ்சந்ைத சாைல னா க் கலைவ 
எேபாக்  

ேசரம்ங்க டன் 
ைன ரி ற  

ைபகள் 

15.  
ேநாவலக் 
எேபாக்  

500 ேலா 

ரவம் 

உள் ர ்சந்ைத சாைல ைள ல் கலைவ 
அ ன்கள், னால்கள் 
மற் ம் அ ல 
அன்ைஹட்ைர க டன் 

ைன ரி ற  

ப்பாய் 

16.  ஸ் ரீன் 40 KL ரவம் உள் ர ்சந்ைத   ெதாட்  

17.  
அ னா 
ட்ைரைஹட்ேரட ் 25 

கள் 
உள் ர ்சந்ைத சாைல இன்ட்ம்ெசன்ட ்

ெசாத் டன் கனிம 
நிரப்  

ைபகள் 

18.  
ெமல ன் 
சய ேரட ் 1 கள் 

உள் ர ்சந்ைத சாைல ஆரக்ானிக்  த ப்  
நிரப்  

ைபகள் 

19.  
ைக த்த 

க்கா 1 கள் 
உள் ர ்சந்ைத சாைல த ப்பாக் யாக 

ெசயலற்ற கனிம நிரப்  
ைபகள் 

20.  2 ைஹட்ராக்  100 ேலா ரவம் 
உள் ர ்சந்ைத சாைல ற ஊதா 

உ ஞ் த டன் 
காரப்ாய் 



வரி
ைச 

எண் 
 

ல 
ெபா ட்கள் 

ன்ெமா
யப்பட்ட  

அள  
(ெமட்ரிக் 

டன்) 

வ வம் 

 
ஆதாரம் 

 
ேபாக் வர
த்  ைற இரசாயன பண் கள் 

 
ேச ப்  

4 ெமத்தாக்  
ெபன்ேசாெப
ேனான் 

ஃ ேனான் ெசயல்ப ம் 

21.  

ன்றாம் நிைல 
ட் ல் 

ைஹட்ேரா
ேனான் 100 ேலா 

கள் 

உள் ர ்சந்ைத சாைல ேனான் 
ெசயல்பாட் , ஃப்ரீ 

ேர க்கல் த ப்பான் 
ைபகள் 

22.  

ைர எத் ல் 
ெபன்சா ல் 
அம்ேமானியம் 

ேளாைர  25 ேலா 

கள் 

உள் ர ்சந்ைத சாைல 
கட்ட பரிமாற்ற கவர ்
மற் ம் அயனி ரவம் 

ப்  

23.  ைர லைமன் 

25 ேலா 

ரவம் 

உள் ர ்சந்ைத சாைல அ ேனா கலைவ 
அ லம் மற் ம் 

ைள ல் 
கலைவ டன் 
ைன ரி ற  

ப்  

24.  
ரிஃெபைனல் 

பாஸ்ைபட ்
100 ேலா 

ரவம் 

உள் ர ்சந்ைத சாைல ஆரக்ாேனா பாஸ்பரஸ் 
கலைவ ெவப்ப 

நிைலப்ப த் யாக 
ேவைல ெசய் ற  

காரப்ாய் 

25.  
பாரஃ ன் 
ெம  

250 ேலா 

ெச ல்க
ளாக 

உள் ர ்சந்ைத சாைல உயர ் லக்  
ைஹட்ேராகாரப்ன்கள் 

காற்  த ப்பான்களாக 
ேவைல ெசய் ன்றன 

ைபகள் 

26.  
ைடட்டானியம் 
ைட ஆக்ைச  200 ேலா கள் 

உள் ர ்சந்ைத சாைல வண்ணமயமான 
பண் டன் கனிம நிரப்  

ைபகள் 

27.  
வ வைமக்கப்ப
ட்ட 
ேசரக்்ைககள் 5 ேலா 

ரவம் 

உள் ர ்சந்ைத சாைல ேமற்பரப்  ஈரப்பதம் 
மற் ம் தறல் 

கவரக்ளாக ேவைல 
ெசய் ற  

ப்  

லப்ெபா ட்களின்பட் யல்மற் ம்அவற் ன் MSDS ஆ யைவ இைணப் -4 ஆகஇைணக்கப்பட் ள்ள . 



2.4 தண்ணரீ் ேதைவ 

ட்டத் ற்கான ெமாத்த நீர ்ேதைவ 7.12 KLD, இ ல் 4 KLD நன்னீர ்ேதைவ மற் ம் 

த ள்ள 3.12 KLD ம ழற்  ெசய்யப்பட்ட தண்ணீரி ந்  ரத்்  

ெசய்யப்ப ம். ப்காட் லம் நன்னீர ் ேதைவ ரத்்  ெசய்யப்ப ம். நீர ்

ேதைவக்காக ேபக்ேகஜ் ெசய்யப்பட்ட தண்ணீர ் ெகாள் தல் ெசய்யப்ப ம். 

இதன் வரங்கள் அட்டவைண 5 இல் ெகா க்கப்பட் ள்ளன. 

அட்டவைண 5 ட்டத் ற்கான நீர் ேதைவ 

வரங்கள் நன்னீர்  
( ேலா 

ட்டர்) 

க நீர் 
உற்பத்   
( ேலா ட்டர்) 

ம ழற்  
ெசய்யப்பட்ட நீர் 
( ேலா ட்டர்) 

ெமாத்த நீர் 
( ேலா 

ட்டர்) 

நீரம்ற் ம் 
ற 

பயன்பா கள் 
 

2.0 1.6 0.0 2.0 

ளி டட்ம் 
ெசய்ய 

1.0 1.0 1.62 2.62 

ெசயல் ைற 0.0 1.62 * 0.0 0.0 

ப ைம 
மண்டலம் 

1.0 0.0 1.5 2.5 

ெமாத்தம் 4.0 4.22 3.12 7.12 

 ெசயல் ைறக்  தண்ணீர ்ேதைவ இல்ைல. 

 ெசயல் ைற உைலகள் க தல் க தப்பட ல்ைல. 

 *1.62 KLD என்ப  எ ர் ைன ந்  நீரா  ஒ ங்கல் ஆ ம். 

2.5 சக்  மற் ம் எரிெபா ள் ேதைவ 

ட்டத் ற்கான ன் ேதைவ, TNEB இ ந்  SIPCOT லம் ெபறப்ப ம். இதன் 

வரங்கள் அட்டவைண 6 இல் ெகா க்கப்பட் ள்ளன. 

அட்டவைண 6 ன்மற் ம்எரிெபா ள்ேதைவ 

வரங்கள் ன்ெமா யப்பட்ட  ஆதாரம் 
சக்  ேதைவ 200 KW TANGEDCO 

ன்னியற் கள் 
1x63 kVA 
1x125 kVA 
1x250kVA 

அ கி ள 
ெப ேரா  
ப கி  
இ  

ெவப்ப ரவ 
ட்டரக்ள் 

 

1 Lakh K.cal 
4 Lakh K.cal 
8 Lakh K.cal 



2.6 மனிதவள ேதைவ 

கட் மானத் ன் ேபா  10 ஆடக் ம் உற்பத் ன் ேபா  45 ஆடக் ம் 

ேதைவ. 

2.7 ட்டச ்ெசல  

ம ப் டப்பட்ட ட்டசெ்சல  INR.415லடச்ம். 

2.8 நகராட்  டக்க  உற்பத்  மற் ம் ேமலாண்ைம 

ன்ெமா யப்பட்ட ட்டத் ற்கான நகராட்  டக்க  உற்பத்  மற் ம் 

ேமலாண்ைம அட்டவைண 7 இல் வரிக்கப்பட் ள்ள . 

அட்டவைண 7 நகராட் டக்க  உற்பத் மற் ம்ேமலாண்ைம 

வரிைச 
எண் 

 

நகராட்  
ட 

க  

அள (kg/d) 

அகற் ம் ைற 
கட் மான 

கட்டம் 
 

ெசயல்பா  
கட்டம் 

1 கரிமம் 2.5 12 
கரிமக் க  மாற் ல் உரமாக 
மாற்றப்பட் , ப ைம மண்டல 
வளரச்் க் ப் பயன்ப த்தப்ப ம் 

2 கனிமம் 1.5 8 
அங் கரிக்கப்பட்ட 

ற்பைனயாளரக்ள் லம் 
அகற்றப்ப ம் 

3 
க நீர ்

ேச  
- 0.5 உரமாக பயன்ப த்தப்ப ம் 

2.9 அபாயகரமான க  உற்பத்  மற் ம் ேமலாண்ைம 

ட்டத் ற்கான அபாயகரமான க  உற்பத்  வரங்கள் அட்டவைண 8 இல் 

ெகா க்கப்பட் ள்ளன. 

அட்டவைண 8 அபாயகரமான க  உ வாக்கம் மற் ம் ேமலாண்ைம 

 
வரி
ைச 
எண் 

 

க  
வைக 

க ன் ெபயர் அள  

 

ைகயா தல் & ேச ப்  

1 5.1 பயன்ப த் ய 
எண்ெணய் 

0.840 TPA TNPCB அங் கரிக்கப்பட்ட 
ம ழற் யாளரக் க்  



 
வரி
ைச 
எண் 

 

க  
வைக 

க ன் ெபயர் அள  

 

ைகயா தல் & ேச ப்  

அ ப்பப்ப ம் 

2 23.1 ெசயல் ைற ந்  
கரிம க  எசச்ம் 

0.540 TPA 

த ழ்நா  க  
ேமலாண்ைம ெடட ்
நி வனத் ற்  அகற்ற / 

ெமண்ட ்
ெதா ற்சாைலக க்  
இைண 
ெசயலாக்கத் ற்காக 
அ ப்பப்ப ம் 

3 35.1 
நிைற ற்ற 
ெசயல்ப த்தப்பட்ட 
காரப்ன் 

100 kg/month 
வாக்கம்ெசய்யசப்

ைளய க்  
அ ப்பப்ப ம் 

4 33.3 

கா / நிராகரிக்கப்பட்ட 

ரம்கள்/ெகாள்கலன்கள்

/ேபரல்கள்/HDPE ைபகள் 

7.80 TPA 
TNPCB அங் கரிக்கப்பட்ட 
ம ழற் யாளரக் க்  
அ ப்பப்ப ம் 

5 35.3 ஆ யாக் ந்  
உப்  

1.0 Kg/day 
த ழ்நா  க  
ேமலாண்ைம 
நி வனத் ற்  
அ ப்பப்ப ம் 6 35.3 க நீர ் த் கரிப்  

ஆைல கச  
0.5 Kg/day 

3. அ ப்பைட ற் ச் ழல் ராய்  

ற் ச் ழல் தாக்க ம ப் ட் ற்கான அ ப்பைட தர  காலம் ப்ரவரி 2022 

தல் ஏப்ரல் 2022 வைர ஆ ம்.  

3.1 ண்ணியவானியல் ழல் 

ண்ணிய வானியல் ழல் வரங்கள் அட்டவைண 9 இல் 

ெகா க்கப்பட் ள்ளன. 

அட்டவைண 9 ஆய் க் காலத் ன் ண்ணிய வானிைல தர  

வரிைச 
எண் 

அள  கவனிப்  

1. 

ெவப்ப நிைல 

அ கபட்ச ெவப்பநிைல: 40º C 

ைறந்தபட்ச ெவப்பநிைல: 22ºC 

சராசரி ெவப்பநிைல: 29.44 ºC 



2. சராசரி ஈரப்பதம் 77.12% 
3. சராசரி காற் ன் 

ேவகம் 
3.35 m/s 

4. ேமேலாங் ய காற் ன் 
ைச 

ழக்  

3.2 ற் ப் ற காற் ன் தரம் 

ப்ரவரி 2022 தல் ஏப்ரல் 2022 வைர லான ஆய்  காலத் ல் மத் ய மா க் 

கட் ப்பாட்  வாரிய வ காட் தல்களின்ப  8 இடங்களில் 18 

அள க்க க்  ற் ப் ற காற் ன் தரம் கண்காணிக்கப்பட்ட . அதன் 

அ ப்பைடநிைலகள், 

 PM10 50.23 µg/m³ இ ந்  56.25 µg/m³ வைர, 

 PM2.5 23.52 µg/m³ இ ந்  28.51 µg/m³ வைர, 

 SO2 9.63 µg/m³ இ ந்  12.58 µg/m³ வைர, 

 NO2 18.25 µg/m³ இ ந்  27.43 µg/m³ வைர, 

 CO 0.19 mg/m³ இ ந்  0.34 mg/m³ வைர, 

 ஓேசான் 10.21 µg/m³ இ ந்  13.62 µg/m³ வைர, 

 அம்ேமானியா 6.42µg/m³ தல் 8.06 µg/m³ வைர, 

அைனத்  அள க்க ம் ஆய் க்காலத் ல் அைனத்  கண்காணிப்  

இடங்களி ம் ெதா ல் ைற, வணிகம் மற் ம் ப் ப் ப க க்கான 

ேத ய ற் ப் ற காற் ன் தரநிைலகளின் நிரண் க்கப்பட்ட வரம் களின் 

ப  உள்ளன. 

3.3 ற் ப் ற இைரசச்ல் தரம் 

ஆய் ப் ப க் ள் 8 இடங்களில் ஒ  அள கள் கண்காணிக்கப்பட்டன. 

 ெதா ல் ைற ப ல் பகல் ேநர இைரசச்ல் அள கள் 59.3 dB(A) 

மற் ம் இர  ேநரத் ல் 54.2 dB(A) ஆக இ ந்த . இ  மத் ய மா க் 

கட் ப்பாட்  வாரியத்தால் வைரய க்கப்பட்ட வரம் ற் ள்ளாக 

உள்ள  (75 dB(A) பகல் ேநரம், 70 dB(A) இர  ேநரம்). 

 ப் ப் ப களில் பகல் ேநர இைரசச்ல் அள கள் 47.4 dB(A) 

இ ந்  50.6 dB(A) வைர மற் ம் இர  ேநர இைரசச்ல் அள கள் 40.5 

dB(A) தல் 42.6 dB(A) வைர இ ந்த . ஆய் க் காலத் ன் கள 

அவதானிப் கள், மத் ய மா க் கட் ப்பாட்  வாரியத்தால் 

வைரய க்கப்பட்ட வரம் ற் ள்ளாக உள்ள  (55 dB(A) பகல் ேநரம், 45 

dB(A) இர  ேநரம்). 



3.4 ேமற்பரப்  நீரின் தரம் 

ஆய் ப் ப க் ள் 8 இடங்களில் ேமற்பரப்  நீரின் தரம் 

கண்காணிக்கப்பட்ட . 

 ேசகரிக்கப்பட்ட ேமற்பரப்  நீர ் மா ரிகளில் ைஹட்ரஜன் 

அயனிசெ்ச  6.74 தல் 8.02 வைர இ ந்த . அைனத்  மா ரிக ம் IS 

2296:1992 வரம் ற் ள் உள்ள . 

 ேசகரிக்கப்பட்ட ேமற்பரப்  நீர ் மா ரி ன் ெமாத்த கைரந்த 

டப்ெபா ட்களின் (TDS) ம ப்  716 mg/l தல் 2910 mg/l வைர இ ந்த . 

 ேசகரிக்கப்பட்ட ேமற்பரப்  நீர ் மா ரி ன் ெமாத்த க னத்தன்ைம 

ம ப்  191.9 mg/l தல் 1089.4 mg/l வைர இ ந்த . 

 ேசகரிக்கப்பட்ட ேமற்பரப்  நீர ்மா ரி ன் உ ரே்வ யல் ஆக் ஜன் 

ேதைவ (BOD) ம ப்  5.4mg/l தல் 12.3mg/l வைர இ ந்த . 

 ேசகரிக்கப்பட்ட ேமற்பரப்  நீரின்மா ரிகளில்ேவ யல் ஆக் ஜன் 

ேதைவ (COD) ம ப்  12 தல் 86.1mg/l வைர இ ந்த . 

 ேசகரிக்கப்பட்ட ேமற்பரப்  நீரின் மா ரிகளில் கன உேலாகங்களின் 

ெச  IS 2296:1992 வரம் க க் ள் உள்ள . 

3.5 நிலத்த நீரத்ரம் 

ஆய் க்காலத் ல் 8 இடங்களில் நிலத்த நீரின் தரம் கண்காணிக்கப்பட்ட . 

 ஆய் ப் ப ன் நிலத்த  நீர ் மா ரிகளில் ைஹட்ரஜன் 

அயனிசெ்ச  வரம்  6.72 மற் ம் 8.04 இைடேய இ ந்த . pH வரம்  IS 

10500:2012 இன்அ ம க்கப்பட்டவரம் ற் ள்உள்ள . 

 ேசகரிக்கப்பட்ட நிலத்த  நீர ்மா ரி ன் ெமாத்த கைரந்த டப்ெபா ள் 

வரம்  564 mg/l தல் 1022 mg/l வைர இ ந்த . அைனத்  மா ரிக ம் IS 

10500: 2012 இன் அ ம க்கப்பட்ட வரம் ற் ள் உள்ளன. 

 ேளாைர  உள்ளடக்கத் ன் ஏற் க்ெகாள்ளக் ய வரம்  250mg/l 

மற் ம் அ ம க்கப்பட்ட வரம்  1000 mg/l ஆ ம். ஆய் ப் ப ல் 

ேசகரிக்கப்பட்ட நிலத்த  நீர ் மா ரிகளில் ேளாைர  உள்ளடக்கம் 

102.3mg/l தல் 320.4mg/l வைர இ ந்த .அைனத்  மா ரிக ம் IS 

10500:2012 இன் அ ம க்கப்பட்ட வரம் ற் ள் உள்ளன. 

 சல்ேபட் உள்ளடக்கத் ன் ஏற் க்ெகாள்ளக் ய வரம்  200mg/l மற் ம் 

அ ம க்கப்பட்ட வரம்  400mg/l ஆ ம். ஆய் ப் ப ல் 



ேசகரிக்கப்பட்ட நிலத்த  நீர ்மா ரிகளில் சல்ேபட ்உள்ளடக்கம் 35.4mg/l 

தல்115.7mg/l வைர இ ந்த . அைனத்  மா ரிக ம் IS 10500: 2012 இன் 

ஏற் க்ெகாள்ளக் ய வரம் ற் ள் உள்ளன. 

 ெமாத்த க னத்தன்ைம வரம் கள் நிலத்த  நீர ் மா ரிக க்  214 mg/l 

தல் 451 mg/l வைர இ ந்த . அைனத்  மா ரிக ம் IS 10500: 2012 இன் 

அ ம க்கப்பட்ட வரம் ற் ள் உள்ளன. 

 ஆய் ப் ப க் ள் ேசகரிக்கப்பட்ட அைனத்  நிலத்த  நீர ்

மா ரிக ம் IS 10500:2012 நீர ்தரநிைலகளின்வரம் ற் ள் உள்ளன. 

3.6 மண்ணின்தரம் 

 மண் மா ரிகளின் ைஹட்ரஜன் அயனிசெ்ச  6.73 தல் 7.62 வைர 

இ ந்த . 

 மண் மா ரிகளின் கடத் த் றன் 113 தல் 351µmhos/cm வைர இ ந்த . 

 ேசகரிக்கப்பட்ட மண் மா ரிகளில் ைநட்ரஜன் உள்ளடக்கம் 71mg/kg 

தல் 146 mg/kg வைர இ ந்த . 

 பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் 57mg/kg தல் 218 mg/kg வைர இ ந்த . 

 ெபாட்டா யம் உள்ளடக்கம் 76 mg/kg தல் 342 mg/kg வைர இ ந்த . 

3.7 ழ யல் 

ஆய் ப் ப க் ள் ேத ய ங்காக்கள்/ வன லங்  சரணாலயங்கள் எ ம் 

இல்ைல. ஆய் ப் ப க் ள் வன லங்  பா காப்  சட்டம் 1972 இன் ப  

அட்டவைண 1 இனங்கள் இல்ைல. 

3.8 ச க ெபா ளாதார ழல் 

ஆய்  ப ன் ச க ெபா ளாதார காட் கள் ேழ உள்ள அட்டவைண 

10 இல் ெகா க்கப்பட் ள்ளன. 

அட்டவைண 10ஆய் ப ன்ச கெபா ளாதார காட் கள் 

வரிைச எண்  வரங்கள் ப ப்  ப  அல   

0-5Km 

1.  
ஆய் ப் ப ல் உள்ள ராமங்கள் மற் ம்  
நகரங்களின் எண்ணிக்ைக 

14 Nos. 

2.  ெமாத்த ம்பங்கள் 3129 நபரக்ள் 
3.  ெமாத்த ம்பங்கள் 13404 நபரக்ள் 

4.  ழந்ைதகள் மக்கள் ெதாைக (0-6 வய ) 1350 நபரக்ள் 



வரிைச எண்  வரங்கள் ப ப்  ப  அல   

5.  எஸ்  மக்கள் ெதாைக 5262 நபரக்ள் 

6.  ST மக்கள் ெதாைக 318 நபரக்ள் 

7.  ெமாத்த ேவைல ெசய் ம் மக்கள் ெதாைக 6018 நபரக்ள் 

8.  க் ய ெதா லாளரக்ள் 3004 நபரக்ள் 

9.  ளிம் நிைல ெதா லாளரக்ள் 3014 நபரக்ள் 

10.  உழவரக்ள் 631 நபரக்ள் 

11.  வசாயத் ெதா லாளரக்ள் 1581 நபரக்ள் 

12.  ட் த் ெதா ல்கள் 287 நபரக்ள் 

13.  மற்ற ெதா லாளரக்ள் 3519 நபரக்ள் 

14.  எ த்த  ெபற்ற மக்கள் 9313 நபரக்ள் 

15.  ப ப்ப வற்ற மக்கள் ெதாைக 4091 நபரக்ள் 
5-10 Km 

16.  
ஆய் ப் ப ல் உள்ள ராமங்கள் மற் ம்  
நகரங்களின் எண்ணிக்ைக 

35 நபரக்ள் 

17.  ெமாத்த ம்பங்கள் 15633 நபரக்ள் 

18.  ெமாத்த மக்கள் ெதாைக 67639 நபரக்ள் 

19.  ழந்ைதகள் மக்கள் ெதாைக (0-6 வய ) 7130 நபரக்ள் 

20.  எஸ்  மக்கள் ெதாைக 23490 நபரக்ள் 

21.  ST மக்கள் ெதாைக 1016 நபரக்ள் 

22.  ெமாத்த ேவைல ெசய் ம் மக்கள் ெதாைக 27757 நபரக்ள் 

23.  க் ய ெதா லாளரக்ள் 22296 நபரக்ள் 

24.  ளிம் நிைல ெதா லாளரக்ள் 5461 நபரக்ள் 

25.  உழவரக்ள் 1930 நபரக்ள் 

26.  வசாயத் ெதா லாளரக்ள் 3228 நபரக்ள் 

27.  ட் த் ெதா ல்கள் 1180 நபரக்ள் 

28.  மற்ற ெதா லாளரக்ள் 21419 நபரக்ள் 

29.  எ த்த  ெபற்ற மக்கள் 47558 நபரக்ள் 

30.  ப ப்ப வற்ற மக்கள் ெதாைக 19993 நபரக்ள் 

4. காற் ழ ல்தாக்கம் 

ன்ெமா யப்பட்ட ெதா ல்களின் ெசயல்பாட் ன் காரணமாக தைரமட்ட 

ெச ைவக் கண்ட ய AERMOD ெமன் ெபா ைளப் பயன்ப த்  காற் ன் 

தரமா ரியாக்கம் ெசய்யப்பட்ட . ன்ெமா யப்பட்ட எரிெபா ள்வைக, 

உ ழ் கள்பற் ய வரங்கள் EIA அ க்ைக ன் அட்டவைண 4-1 இல் 

ெகா க்கப்பட் ள்ளன. ெசய்யப்பட்ட மாட ங் அ ப்பைட ல், ெமாத்த 

தைரமட்ட ெச கள் ள்ளி ல மற் ம் வரி லம் ைறேய அட்டவைண 11 

மற் ம் அட்டவைண 12 இல் ெகா க்கப்பட் ள்ளன. 



அட்டவைண 11 ள்ளி லத் ந்  ெமாத்த ெச  

மா ப த் ம்  
ெபா ள்  

அ கபட்ச 
அ ப்பைட 

ெச  
(µg/m3) 

ம ப் டப்பட்ட 
அ கரிப்  

ெச  (µg/m3) 

ெமாத்த 
ெச  
(µg/m3) 

NAAQ 
தரநிைலகள் 

(µg/m3) 

% 
அ கரிப்  

PM 66.84   0.021 66.861 100 0.03 

SO2 15.40  0.020 15.42 80 0.13 

NOx 32.59  0.30 32.89 80 0.92 

CO 360  0.361 360.361 4000 0.10 

 

அட்டவைண 12 ேபாக் வரத் ல் இ ந்  ெமாத்த ெச  

மா ப த் ம் 
ெபா ள் 

 

அ கபட்ச 
அ ப்பைட 

ெச  
. (µg/m3) 

ம ப் டப்பட்ட 
அ கரிப்  

ெச  
 (µg/m3) 

ெமாத்த 
ெச  
 (µg/m3) 

NAAQ 
தரநிைலகள் 

(µg/m3) 

% 
அ கரிப்  

PM 66.84  0.05 66.89 100 0.07 
NOx 32.59  1.48 34.07 80 4.54 
CO 360  56.36 416.36 4000 15.66 

ேமேல உள்ள அட்டவைண ல் இ ந் , ன்ெமா யப்பட்ட ட்டத் ல் இ ந் , 

PM10, PM 2.5, SO2 மற் ம் NOx க்கான ெமாத்த ெச  NAAQ தரநிைலக க் ள் 

உள்ள  என்ப  ெதளிவா ற . 

ன்வ ம்தணிப் நடவ க்ைககள் ன்ெமா யப்பட் ள்ளன, 

 1 x 63 kVA, 1x 125 kVA மற் ம் ன்னியற் கள் தனித்தனியாக 30  உயரம் 

ெகாண்ட ைகேபாக் டன் அைமக்கப்ப ம்.  

 1, 4, 8 ேலா கேலாரி/மணி ெகாண்ட ெவப்ப ரவ ட்டரக்ள் 40  

உயரம் ெகாண்ட ெபா வான ைகேபாக் டன்அைமக்கப்ப ம். 

 பல்ேவ  நிைலகளில் இ ந்  ெசயல் ைற உ ழ் கள் உ ஞ் ம் 

ஊ ழைலப் பயன்ப த்  ேசகரிக்கப்ப ம். இ  ெசயல்ப த்தப்பட்ட 

காரப்ன் வ கட்  வ யாக அ ப்பப்ப ற . ப க்ைக ல் 

ெச ட்டப்பட்ட ற , ெசலவ க்கப்பட்ட காரப்ன் அகற்றப்பட்  

வாக்கம் ெசய்ய அ ப்பப்ப ம் 

 



5. மாற் தளபரி லைன 
இந்த ட்டம் ப்காட் ெதா ற் ங்கா ல் அைமய உள்ளதால் ட்டத் ற்  

மாற் தளங்கள் எ ம் ேதரந்்ெத க்கப் பட ல்ைல. 

6. ற் ச் ழல் கண்காணிப்  ட்டம் 

மத் ய மா க்கட் ப்பாட்  வாரியம் மற் ம் ற் ச் ழல் கா கள் 

அைமசச்கம் மற் ம் ப வநிைல மாற்றத் ன் வ காட் த ன்ப  

ற் ப் றகாற் ன் தரம், நீரத்ரம், மண் மற் ம் இைரசச்ல் ெதாடரப்ான 

கண்காணிப்  அட்டவைண, வ க்கப்பட் , ட்டம் நி வப்பட்  

ன்பற்றப்ப ம். 

7. ெபா கலந்தாய்  

ற் ச் ழல் பா ப்  ம ப் ட்  வைர  அ க்ைக, ெபா  கலந்தாய்  

நடத் வதற்காக த ழ்நா  மா க்கட் ப்பாட்  வாரியத் டம் 

சமரப்் க்கப்ப ற . 

8. னர்வாழ்  மற் ம் ள் ேயற்றம் 

இந்த ட்டம் ப்காட ் ெதா ற் ங்கா ல் அைமய உள்ளதால், னரவ்ாழ்  

மற் ம் ள் ேயற்றம் இத் ட்டத் ற்  ெபா ந்தா . 

9. ற் ச் ழல் ேமலாண்ைம ட்டம் 

9.1 காற் ழல் 

 1 x 63 kVA, 1x 125 kVA மற் ம் ன்னியற் கள் தனித்தனியாக 30  உயரம் 

ெகாண்ட ைகேபாக் டன்அைமக்கப்ப ம்.  

 1, 4, 8 ேலா கேலாரி/மணி ெகாண்ட ெவப்ப ரவ ட்டரக்ள் 40  

உயரம் ெகாண்ட ெபா வான ைகேபாக் டன்அைமக்கப்ப ம். 

 பல்ேவ  நிைலகளில் இ ந்  ெசயல் ைற உ ழ் கள் உ ஞ் ம் 

ஊ ழைலப் பயன்ப த்  ேசகரிக்கப்ப ம். இ  ெசயல்ப த்தப்பட்ட 

காரப்ன் வ கட்  வ யாக அ ப்பப்ப ற . ப க்ைக ல் 

ெச ட்டப்பட்ட ற , ெசலவ க்கப்பட்ட காரப்ன் அகற்றப்பட்  

வாக்கம் ெசய்ய அ ப்பப்ப ம் 

 

 



9.2 நீர் ழல் 

 ெசயல்பாட் க் கட்டத் ல், 3 KLD க நீர ் த் கரிப்  நிைலயம் 

உ வாக்கப்பட்  க நீைர த் கரிக்க ன்ெமா யப்ப ம் மற் ம் 

த் கரிக்கப்பட்ட க நீர ் ப ைமமண்டல வளரச்் க்  

பயன்ப த்தப்ப ம். 

 5 KLD றன் ெகாண்ட ெதா ற்சாைல க நீர ் த் கரிப்  நிைலயம் 

ட்டத் ற்காக ன்ெமா யப்ப ற . த் கரிக்கப்பட்ட க நீர ்

பயன்பாட் க்காக ம ழற்  ெசய்யப்ப ம் 

 

9.3 இைரசச்ல் ழல் 

 மத் ய / மாநில மா க்கட் ப்பாட்  வாரியத் ன் ேதைவக்ேகற்ப 

ஆைல எல்ைல ல் சத்தம் அள  75-70 dB (A) ஐ ட அ கமாக இல்ைல 

என்பைத உ ப்ப த்த அைனத்  ஒ  உ வாக் ம் க க ம் 

இயக்கப்ப ம். 

 கம்ப்ரசரக்ள் மற் ம் DG ெசடக் க்  ஒ  உைறகள் உள்ளன. 

ன்ெமா யப்பட்ட ரிவாக்கத் ற் ம் அேத நடவ க்ைககள் 

ன்பற்றப்ப ம் 

 0.5 ஏக்கர ் (நிலப்பரப் ல் 33%) ப ைமமண்டலம் இைரசச்ல் தைடயாக 

ெசயல்ப ம். 

 சத்தத் ன் ைள கள் மற் ம் PPE கைளப் பயன்ப த் வதன் 

க் யத் வம் த்  ப் ணரை்வ ஏற்ப த்த 

பணியாளரக் க் ப் ப ற்  அளிக்கப்ப ம். 

9.4 நிலச் ழல் 

 க நீர ் த் கரிப்  நிைலயம் க நீைர த் கரிக்க 

ன்ெமா யப்பட்ட  மற் ம் த் கரிக்கப்பட்ட க நீர ்

ெதா ற்சாைலக் ள் ப ைம மண்டல வளரச்் க்  பயன்ப த்தப்ப ம். 

 க நீைர த் கரிக்க ஜ் ய ரவ ெவளிேயற்ற ட்டத் டன் ய 

ெதா ற்சாைல க நீர ் த் கரிப்  நிைலயம் 

ன்ெமா யப்ப ற . எனேவ ட்ட வளாகத் ற்  ெவளிேய 

த் கரிக்கப்பட்ட / த் கரிக்கப்படாத க நீைர 

ெவளிேயற்றப்படா  



 நகராட்  டக்க கள் ரிக்கப்பட் , கரிமக் க  மாற் ல் 

உரமாக மாற்றப்பட் , ப ைம மண்டல வளரச்் க் ப் 

பயன்ப த்தப்ப ற . கனிம க கள் TNPCB அங் கரிக்கப்பட்ட 

ம ழற் யாளரக் க்  அ ப்பப்ப ம் 

 அபாயகரமான க கள், அபாயகரமான க கள் (ேமலாண்ைம, 

ைகயா தல் மற் ம் எல்ைல தாண் ய இயக்கம்) த்த கள் 2016 

இன் ப  அகற்றப்ப ம். 

 0.5 ஏக்கர ் பரப்பள ல் (33 சத தம்) ப ைம மண்டலம் ட்டத் ற்காக 

ன்ெமா யப்ப ம். 

9.5 ப ைமமண்டலேமம்பா  

 0.5 ஏக்கர ் பரப்பள ல் (33 சத தம்) ப ைம மண்டலம் ட்டத் ற்காக 

ன்ெமா யப்ப ம். 

 ப ைம மண்டலத்ைத வளரப்்பதற்காக CPCB வ காட் த ன்ப  மார ்

330 மரங்கள் (1500 மரங்கள் / ெஹக்ேடர)் நடப்ப ம். 

 இந்த ேநாக்கத் ற்காக INR 2.5 லட்சம் லதனச ் ெசல  ஒ க்கப்ப ம் 

மற் ம் ப ைம மண்டல ேமம்பா  மற் ம் பராமரிப் க்கான 

ெசல னங்க க்காக INR 0.2 லட்சம்/ஆண்  ஒ க்கப்ப ம். 

9.6 ற் ச் ழல் ேமலாண்ைம ெசல த் ட்டம் 

ற் ச் ழல் ேமலாண்ைம நடவ க்ைகக க்காக 98.5 லட்சம் பாய் லதனச ்

ெசல  ஒ க்கப்பட் ள்ள . வரங்கள் அட்டவைண 13 இல் 

ெகா க்கப்பட் ள்ளன. 

அட்டவைண 13 ற் ச் ழல் ேமலாண்ைம ெசல த் ட்டம் 

வரிைச 
எண் 

கள் லதன ெசல  

(INR லட்சம்) 

இயக்க ெசல  

 (INR லட்சம்) 

1 காற்  மா  கட் ப்பா  

( ைகேபாக் யகள்) 

65 1.5 

2 நீர ்மா  கட் ப்பா  (க நீர ்

த் கரிப்  நிைலயம்) 

50 1.5 

3 மைழநீர ்ேசகரிப்  1.5 0.5 

4 ப ைம மண்டல வளரச்்  2.0 0.5 

5 டக்க  ேமலாண்ைம 10 0.6 



 

5 ற் ச் ழல் கண்காணிப்  0 3.6 

 ெமாத்தம் 128.5 8.2 

9.7 ெப நி வன ற் ச் ழல்ெபா ப்  

1 ேம, 2018 மற் ம்ெசப்டம்பர ் 30, 2020 ேத ட்ட ற் ச் ழல் கா கள் 

அைமசச்கம் மற் ம் ப வநிைல மாற்றத் ன் அ வலக ப்பாைண ன் ப  

.4.19 லடச்ம் அதாவ  ட்டசெ்சல ல் 1% (INR. 4.19 லட்சம்) ட்டச ்

ெசயலாக்கக் காலத் ல் ெப நி வன ற் ச் ழல் ெபா ப்  

நடவ க்ைகக க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள . வரங்கள் அட்டவைண 14 

இல்ெகா க்கப்பட் ள்ளன. 

அட்டவைண 14 ெப நி வன ற் ச் ழல் ெபா ப்  

ெசயல்பா க க்கான ெசல த் ட்டம் 

வரிைச 
எண் 

  
ன்ெமா யப்பட்ட ெசயல்பா  

ஆண்  வாரியான ெசல த் ட்டம் 
(INR லட்சம்) 

2022- 
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

1 
அ ள்ள அர ப் பள்ளிக க்  

ரிய ன் ளக்  வச  ெசய்தல். 
1 - 1 

2 
அ ல் உள்ள அர ப் பள்ளிக க்  

காதார வச கைள வழங் தல் 
- 1.19 1 

  ெமாத்தம் 1 1.19 2 

  ெமாத்த ெசல  4.19 

10. ட்டப்பயன்கள் 

 உள் ர ் மக்கள் ேவைலவாய்ப்  லம் ேநர  நி ப் பலன்கைளப் 

ெப வாரக்ள். 

 மைற கமாக உள் ர ்மக்கள் நிேயாக ஒப்பந்தம் ெப வாரக்ள். 

 அ ல் உள்ள ப களில் கல் ைய ேமம்ப த்த நி வனம் 

பங்களிக் ம். 

 ன்ெமா யப்பட்ட ட்டத் ன் காரணமாக தளம் மற் ம் அைதச ்

ற் ள்ள ச க நிைலைமகளில் ேநரம்ைறயான தாக்கம் இ க் ம். 

 சந்ைத மற் ம் வணிக நி வன வச கள் அ கரிக் ம். 

 வரிகள் மற் ம் வரிகள் லம் பங்களிப்ைபக் க த் ல் ெகாண்  இந்த 

ட்டம் மாநிலத் ற் ம் நாட் ற் ம் க ம் க் யமான . 

 


