ஆந்தயாடி சுண்ணாம்புகல் உற்த்தி தின
0.26 MTPA-யிிருந்து 1.5 MTPA யனப யிரியாக்கம் செய்யதற்கா

ிர்யாக அிக்னக
(யனக-ஏ, யிரியாக்க திட்டம்)
திட்டத்னத முன் சநாமியர்
எம் / எஸ் தநிழ்ாடு ெிசநன்ட்ஸ் கார்ப்ரபரன் ிநிசடட்,
(தநிமக அபெின் கீ ழ் உள் ிறுயம்)
எல்.எல்.ஏ கட்டிடம், 2 வது மாடி, 735, அண்ணா சாலல, சசன்லை 600 002.

ஆய்வு காலம் மார்ச்- மம 2018

MCPL/EMD/MIN/2017-18/03/01

மம, 2019

தனாரித்தயர்

நாண்சடக் கன்ெல்டன்ட்ஸ் ி.யி.டி. ிநிசடட்.
(அங்கீ காரம் செற்ற ஆமலாசகர் அலமப்புகளின் ெட்டியல் / சரவ். 76 / மம 06, 2019 இன் ெடி
S.No.104 இல் QCI அங்கீ காரம் செற்ற EIA ஆமலாசகர்)

(NABET அங்கீ காபம் சற் EIA ஆராெகர், MoEF & NABL
அங்கீ கரிக்கப்ட்ட ஆய்யகம்)
சுற்றுச்சூழல் ெிரிவு, டி-36, ெிரிவு-6, ச ாய்டா -201 301, யு.ெி.,
ச ாலலமெசி: 0120-4215000, 0120-4215807, ச ாலல கல்.0120-4215809,
மின்ைஞ்சல்: environment@mantecconsultants.com
http://www.mantecconsultants.comsss

றர்ரக அநறக்ககின் சுபேக்கம்
1. அமிமுகம்

இந் சுங்கம் குத்கககக்கரக ஆம்தத்றல் 23.09.1988 ன்ந தறில் ,
கடிம் ண். G.O. (MS) No 624 ன்ந ண்ிற்கு 30 பேட கரனங்கலக்கரக
ங்கப்தட்டது. திநகு இந் குத்கக தத்றம்

16.03.2000

செல்தடுத்ப்தட்டு, 15.03.2030 க செல்லுதடிரகும் தடி

அன்று

, 13.07.2001

அன்று தறவுசெய்ப்தட்டது.
புற

MMDR றபேத்ச் ெட்டம்

2015 திரிவு

8  ( 5) இன் தடி , இந்

குத்ககின் செல்லுதடிரகும் ன்க 15.03.2050 க ீட்டிக்கப்தடும்
ன்று கபேப்தடுகறநது.
பல் சுங்கத் றட்டம்
TN/PBR/Lst-MP/916-SZ

IBM -ஆல் 18.10.2000 தறிட்ட

அங்கல கரிக்கப்தட்டது.

vide Lt. No.

06.10.2006 தறிட்ட

சனப்டிணன்ட் ண்: TN / PBR / Lst-MS / 396-SZ 1 து றட்டம் றட்டத்றற்கு
ஒப்புல் அபிக்கப்தட்டது. 25.01.2016 தறிட்ட

IBM

vide Lt. No.

TN/ALM/LST/MS-1300-MDS ஒப்புல் அபிக்கப்தட்டது. 2018-19 பல் 2020-2021
கினரண 24.07.2018 தறிட்ட அங்கல கரிக்கப்தட்ட சுங்கத்
றட்டத்றன் ற்ததரக ரற்நத்றற்கரண ஒப்புல்

IBM vide Lt. No.

TN/ALM/LST/MS-2050-MDS-ஆல்சதநப்தட்டது.
TANCEM இன் அரிலூரில் ெறசன்ட் உற்தத்ற திரிின் , M / s அரிலூர்
ெறசன்ட் ஒர்க்ஸ் ,

சுண்ரம்பு கல் தகக பூர்த்ற செய்

,

சுண்ரம்பு உற்தத்றக ஆண்டுக்கு 0.26 றல்னறன் டன்ணினறபேந்து 1.5
றல்னறன் டன்ணரக உர்த் ிண்ப்தரர் றட்ட அநறக்கக
ெர்ப்தித்துள்பரர்.
ஆண்டுக்கு 0.26 றல்னறன் டன் சுண்ரம்பு உற்தத்றக்கரண
சுற்றுச்சூல் அனுற

புது றல்னற இந்ற சுற்றுச்சூல் ற்றும் ண

அசு அகச்ெகத்ரல் 22.11.1999 தறிட்டு

vide order no. J-11015/15/99-

IA.II(M)ங்கப்தட்டது,. உற்தத்ற ிங்கள் தின்பேரறு.
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அட்டலணை 1.1: முந்ணை உற்பத்ைி லிலங்கள்
பேடம்

உற்தத்ற செய்ப்தடும் சுண்ரம்பு
கல்னறன் அபவு
இல்கன
500.020
இல்கன
இல்கன
1000.00
1000.00
69959.990
54893.670
55057.900
59994.900
39701.870
இல்கன
இல்கன
இல்கன
இல்கன
இல்கன
இல்கன
58514.560
340622.910

2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

சரத்ம்

ஆணந்ரடி சுண்ரம்பு சுங்கங்கள் சுண்ரம்பு கல் திரித்சடுப்தற்கரக
சுண்ரம்பு உற்தத்ற றநகண ற்ததரதுள்ப 0.26 MTPA னறபேந்து 1.5 MTPA க
அறகப்தடுத்துகறநது. சுங்க குத்கக தகுற 110.68.5 சயக்தடர். ஆணந்ரடி
செந்துக ரலுகர , ரட்டம்-அரிலூர், ரறனம்-றழ் ரட்டில் (செரந்
தட்டர றனம் 92.465சயக்தடர் ற்றும் அசு புநம்ததரக்கு றனம்18.22சயக்தடர்)

அகந்துள்பது.

EIA

அநறிப்பு 2006 ற்றும் அன்

அடுத்டுத் றபேத்ங்கபின்தடி , சுங்க குத்கக 100 சயக்தடபேக்கு தல்
இபேப்தரல் றட்ட செல்தரடு “கக-” ண ககப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.
இந் றட்டத்றற்கரண புது றல்னற சுற்றுச்சூல் ற்றும் ணத்துகந
அகச்ெகத்றடறபேந்து சுற்றுச்சூல் அனுற சதறுற்கரண ிண்ப்தம்
(ToRபன்சரறவு)

06.10.2018 அன்று ெர்ப்திக்கப்தட்டது. ம்தர்

அன்று கடசதற்ந ஈ..ெறின்

38 து கூட்டத்றல்

15-16, 2018

TOR ிபக்க ிகழ்ச்சி

கடசதற்நது. 26.02.2019 தறிட்ட MoEF& CC vide letter no. J-11015/173/2018-IA.II (M).
றட்டத்றன் சுபேக்கரண ிபக்கம் கல த சகரடுக்கப்தட்டுள்பது:
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அட்டலணை 1.2: ைிட்டத்ைின் லிரிலான லிரக்கம்:

ரி

ிங்கள்

ிபக்கம்

றட்டத்றன் இல்பு

ற்ததரதுள்ப உற்தத்றக 0.26 MTPA

ற்றும் அபவு

ினறபேந்து 1.5 MTPA க ிரிரக்கம்

கெ
ண்

செய்பம் றநன் ஆணந்ரடி சுண்ரம்பு
சுங்கங்கத்றற்கு உள்பது.
B

இடம்

கறரம்

ஆணந்ரடி

ரலுகர

செந்துக

ரட்டம்

அரிலூர்

ரறனம்

றழ் ரடு
58M/4

தடரததரீட் ண்.
C
குத்கக றன ிம்
குத்கக றனம்

110.68.5 சயக்தடர்.

றனத்றன் ன்க

சுங்க குத்கக தகுற புநம்ததரக்கு ற்றும்
செரந் தட்டர றனத்றலும் உள்பது.

இடத்றன் இல்பு

சன்கறக்கு தரக்கற ெரய்ரக உள்பது

ப உ ம்பு
D
Cost Detail

93-102 ீ ட்டர்
செனவு ிம்

றட்டத்றற்கரகும்சரகக

100 னட்ெம்

EMP க்கரண செனவு

43.25 னட்ெம்

CER க்கரண செனவு

1 னட்ெம்

சரறல் ஆதரக்கறம் ற்றும்

1 னட்ெம்

தரதுகரப்திற்கரண சரகக
உிரிணங்கபின் தரதுகரப்புக்கரண

27 னட்ெம்

செனவு
E
சுற்றுச்சூல் அகப்தின் ிம்
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10 கற.ீ சுற்நபில் சுற்றுச்சூல்

தெற பூங்கரதர

ணினங்கு

,

தகுறகள் (தெற பூங்கர

,

ெரனதர 10 கற.ீ சுற்நபில் இல்கன. RF

ணினங்கு ெரனம்

,

கல த தட்டினறடப்தட்டுள்பது.

உிர்க்தகரப தரதுகரக்கப்தட்ட

S. No

தகுற / தரதுகரக்கப்தட்ட கரடு
ததரன்நக) உள்பண.

பாதுகாக்கப்பட்ட

தூம் &ைிணை

லனப்பகுைி
1

ண்ரன்குநறச்ெற

கறக்கறல் 0 கற.ீ .

ணப்தகுற
2

3

4

ணககரி

சன்கறக்கறல் 4.4

ணப்தகுற

கற.ீ .

செடனரடி

டகறக்கறல் 6.2

ணப்தகுற

கற.ீ .

ினரங்குடி

சற்கறல் 7.3 கற.ீ .

ிரிரக்க
ணப்தகுற
5

சுந்தசவரபும்

சற்கறல் 9.4கற.ீ .

ணப்தகுற
சரல்சதரபேள் பக்கற இடம்

றட்டம் செல்தடுத்ப்தடும் 10 கற.ீ
சுற்நபில் துவும் இல்கன.

அபேகரகில் உள்ப கம்

அரிலூர், சன்தற்கறல் 13 கற.ீ .

அபேகரகில் உள்ப ில்

செந்துக ில் றகனம்டக்கறல் சுரர் 7

றகனம்

கற.ீ . சரகனில் உள்பது.

அபேகரகில் உள்பதெற

NH-227 சடுஞ்ெரகன தரரரக 6.5 கற.ீ .,

சடுஞ்ெரகன

சற்கறல் உள்பது.

அபேகரகில் உள்ப ிரண

றபேச்ெறரப்தள்பி ிரண றகனம் 70 கற.ீ .

றகனம்

சரகனில் சன் கறக்கு- றகெில்
உள்ள்து.

றன டுக்க ண்டனம்

ண்டனம் - II
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2 ைிட்ட லிரக்கம்
2.1 சுங்கம் தைான்டும் முணம
றநந் சபிச் சுங்க தகனில் (பலகரக இந்றரக்கப்தட்டது)
பன்க ற்றும் இண்டரம் றகன உகடப்பு
சடிகத்து கர்ப்தற்கு தறனரக

,

பணிகளுக்கு,

தரண்டி

ரக் திதக்கக (கல் உகடக்கும்

இந்றங்கள்) தன்தடுத்தும் (க்கத்றற்கு ரநரண) பகந
தின்தற்நப்தடுகறநது. இது சுற்றுப்புநச்சூலுக்கு ற்நது.
2.2 சுங்கப் பைிில்ைம்பந்ைப்பட்ட முறைகள்:
முைன்ண ற்றும் இண்டாம் நிணய உணடத்ைல்:

150 TPH றநன் சகரண்ட

சகர ரக் திதக்கர் பல் றகன உகடத்னறல் ஈடுதடுத்ப்தடுகறநது
ற்றும் சதரி கற்தரகநககப

உடைப்பதற்கு

பயன்படுகிறது,

இது

துகபிடுல் ற்றும் சடிப்தக பற்நறலுரக தவிர்க்கும்.

ஏற்றுைல் ற்றும்

எடுத்துச் சைல்லுைல்:

சதரபேட்ககப டிப்தரில் ற்ந தன்தடுத்ப்தடும்.
கணிங்ககப

தரண்டும் இந்றங்கள்
சுங்கங்கபில் இபேந்து

ஆகனில் உள்ப சரறுக்கு பத்றற்கு டுத்து செல்னவும்

ற்றும் அறகப்தடிரண சுககககப ககரலற்கும் தன்தடும்.

ாக் பிதக்கர் தகப்தடும் இடங்கபில் பன்க உகடப்தரணகவும்,
இண்டரம் றகன சதரி கற்தரகநககப உகடக்கவும்

தன்தடுத்ப்தடும்.

அடுக்குகரின் அரவுகள்:
அடுக்கறன் உம் - 6 ீ
அடுக்கறன்

அகனம் - 8 ீ

சுங்க ரழ் ரள் - 450
சுங்கத்றன் ஆம் - 21 ீ அறகதட்ெம் 80 ஆர்.ல்.
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டக்கறல் உள்ப தள்பம்
அடுக்குகபின் ண்ிக்கக

தல்
ட்டம்
Top R.L

கல ழ் ட்டம்
Bottom R.L

உம்

ீபம் x அகனம்

பல் அடுக்கு
தல் ண் &ற்கல்

100 ீ

94 ீ

6.0 ீ

210 M x 145 ீ

இண்டரது அடுக்கு

94 ீ

88 ீ

6.0 ீ

100M x 60ீ

தல்
ட்டம்
Top R.L

கல ழ் ட்டம்
Bottom R.L

100 ீ

94 ீ

6.0 ீ

100 ீ x 60ீ

94 ீ

88 ீ

6.0 ீ

80ீ x 60ீ

சற்கறல் உள்ப தள்பம்
அடுக்குகபின் ண்ிக்கக
பல் அடுக்கு
தல் ண் &ற்கல்
இண்டரது அடுக்கு

ீபம் x
அகனம்

உம்

2.3 உற்பத்ைி லிலங்கள்
கடந் பன்று ஆண்டுகபரக ஆண்டு ரரிரக உற்தத்ற கல த
சகரடுக்கப்தட்டுள்பது:
அட்டலணை

பேடம்

01.07.201819

2019-20

2 1: ஆண்டு லாரிாக உற்பத்ைி அரவுகள் (சட்ரிக் டன்னில்)

குறகபின்
ண்ிக்கக

ரிக்
டன்)

ROM (MT)

சரத் கறவு
கறவு ிகறம்

டக்குகுற

753695

38475

214566

500654 இல்கன 253041

சற்குகுற

965812

72900

267874

625038

சரத்ம்
1719507
டக்கு&சற்கு 2283400
குறகள்

111375
135900

482440
644250

1125692
593815
1503250 இல்கன 780150

2283400

135900

644250

1503250 இல்கன 780150

டக்கு&சற்கு 3003175
குறகள்

367875

643440

1501360 490500

1501815

3003175

367875

643440

1501360 490500

1501815

7006082

615150

1770130 4130302 490500

2875780

சரத்ம்
2020-21

ற்கர தல்
OB/SB/IB
னறக
ண் (சட்ரிக்
குறக (சட்ரிக் டன்)
டன்)
பின்
உற்தத்
ற
(சட்

சரத்ம்
சரத்ம்

340774

1:0.53

1:0.52

1:1.00

…6

2.3.1ைாது நிாகரிப்பு / இண்டாம் ை சபாருள் ற்றும் கறிவுகணர
அகற்றுலது
2000-01 பல் 2010-11 கினரண ஆண்டுகபில் அகற்நப்தட்ட தல் ண்
சுரர்

1.12

னட்ெம் டன்கள் குத்ககப் தகுறின் கறக்குப் தகுறில்

சகரட்டப்தடுகறநது.

கடந் றட்ட கரனத்றல்

, ம் ற்றும் சரறல்தட்தம்

கரரக தல் ண் ற்றும் கறவுகள் துவும் உபேரக்கப்தடில்கன.
அட்டலணை 2 2: நிாகரிக்கப்படும் தல் ண் ற்றும் கனிங்கரின்
லிலங்கள்
பேடம்

தல் ண் (சட்ரிக் டன்)

கறவுப் தரகந / ற்கல்
(சட்ரிக் டன்)

2018-19
2019-20
2020-21

130950
92171
367875
590996

சரத்ம்

சுங்க

குத்கக

படப்தட்டுள்பது.

தகுற 0.0
தல்

750000
750000
750000
2250000

பல் 0.50

ண்ின்

ீ ட்ட.

டின்

க

றகக்

ெறப்பு

குகநவு

ண்ரல்

ற்றும்

கரடு

உபேரக்கத்றற்கரக குித்து கக்கப்தடும். அடுக்குகள் 45 டிகறரி தகரத்றல்
ெரய்ரக இபேக்கும், தலும் ணித்ணி சுண்ரம்பு அடுக்குகபின் உம் ,
ீ ட்டபேம், அகனம் ப்ததரதும் உத்க ிட அறகரகவும் தரரிக்கப்தடும்.
2.3.2 சுங்கங்கரின் சுங்க இருப்பு ற்றும் எைிர்பார்க்கப்பட்ட ஆமள்:
றபைதிக்கப்தட்ட கணி இபேப்புக்கள்
ஆண்டுக்கு

1.5

18.58 றல்னறன் சுண்ரம்பு ஆகும்

றல்னறன் டன் ரதுப்சதரபேட்ககப

,

கதோண்டுற்கு

பன்சரறப்தட்ட றகனில் , சுங்கத்றன் ஆபள் 12.38 ஆண்டுகள் அல்னது
13 ஆண்டுகள் க இபேக்கும். ணத சுங்கத்றன் ஆபள்

13 ஆண்டுகள்

ன்தது பன்சரறப்தட்ட உற்தத்ற ிகறத்கப் சதரறுத்த அகபம்.
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2.4 ைிட்டத்ைின் அடிப்பணட தைணல
2.4.1 நிணய
ஆணந்ரடி சுண்ரம்பு கல் சுங்கத்றல் 110.685சயக்தடர் குத்கக றனம்
உள்பது, அறல் 92.465சயக்தடர் செரந் தட்டர றனம் ற்றும் 18.22சயக்தடர்
புநம்ததரக்கு றனம்.

2.4.2 நீ ர் தைணல
சுங்கம் ற்றும் தூெற ீக்குற்கரண

ீர் தக 40

KLD ஆக இபேக்கும், இது

G.O. 344 இல் உள்ப ீர்த்தக்கத்றன் பனம் பூர்த்ற செய்ப்தடும்.
அட்டலணை 2 3: நீ ர் தைணல
ரி

ிங்கள்

ீர் தக

பனம்

உள் தக

1

G.O 344 இல் ீர்

2.

றட்டத்றற்கரண தக

9

தக்கம் உள்பது.

3.

ரசு ீக்க

30

சரத்ம்

40 KLD

கெ
ண்
1.

2.4.3 ின் தைணல
இண்டு றப்டுகபில் தகல் தத்றல் சுங்க தகன செய்ப்தடுரல்
செல்தரடுகலக்கு றன்ெரம் தகில்கன.
2.4.4 னிை ைக்ைி தைணல
றறுணத்றற்கரக தடிரகப் திபுரிபம் றர்ரக ற்றும் தற்தரர்க
ஊறர்கள் ற்றும் ஒப்தந்த்றன் பனம் திபுரி
சரறனரபர்கலம் இறல் அடங்குர். ணத

யும் றநகரண
,

,

சுங்கத் பத்றல்

திரபர்கபின் சரத் ண்ிக்கக 41 (தடி- 7 &கநபக- 34).
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2.5 கறிவு உருலாக்கம்
பன்சரறப்தட்ட றட்டத்றல் ற கறவு உற்தத்ற இல்கன. இபேப்தினும்
உள் கறவுககப ஒபே கறவுீர் அகப்பு பனம் தெகரிக்கப்தடுகறநது ற்றும்
உிரில் பகநில் கறவு ீர் சரட்டி ற்றும் ீக உநறபம் ன்க
உள்ப குறகபில் தெகரிப்தடுகறநது.
உள் கறவுீர் ஒபே ரகபக்கு

16.4 கறதனர உற்தத்ற செய்ப்தட்டு கறவுத்

சரட்டிகபில் தெகரிக்கப்தட்டு கரட்ெற அறகரத்ரல் பகநரக
அப்புநப்தடுத்ப்தடும்..
3. சூறயின் லிரக்கம்
கரற்று, ெத்ம், ீர், ண், ெபக சதரபேபரர ற்றும் சூனறல் ற்றும் தல்லுிர்
ஆகறற்கநப்தற்நற சுங்க சரடர்தரக சுற்றுச்சூல் கல்கள்
தெகரிக்கப்தட்டுள்பண. பன்க வுகள், சுற்றுப்புநங்கபினறபேந்து இண்டரம்
வுகள் ற்றும் கல்கள் தெகரிப்பு தபேகக்கு பந்க கரனங்கபில்
அரது ரர்ச் 2018 பல் த, 2018 க தற்சகரள்பப்தட்டது.
3.1 காற்று சூழ்நிணய
அகணத்து

6

கண்கரிப்பு இபேப்திட றகனங்கலக்கும்

குகநந்தட்ெ ற்றும் அறகதட்ெ செநறவு

PM

10

இன்

48 µg / m3 ற்றும் 88 µg / m3 ண

கண்டநறப்தட்டுள்பது ன்தக சுற்றுப்புந கரற்நறன்  கண்கரிப்பு
சபிப்தடுத்துகறநது. PM2.5 இன் குகநந்தட்ெ ற்றும் அறகதட்ெ செநறவு 28 µg
/ m3 ற்றும் 52 µg / m3 ஆகும். SO2 க்கரண குகநந்தட்ெ ற்றும் அறகதட்ெ
செநறவுகள் 5µg / m3 ற்றும் 18µg / m3 ணக் கண்டநறப்தட்டண.
செநறவுகள் பகநத

14µg / m3 ற்றும்

அறகதட்ெம் கண்டநறப்தட்டண.

NO2 க்கரண

26 µg / m3 குகநந்தட்ெ ற்றும்

CO க்கரண குகநந்தட்ெ ற்றும் அறகதட்ெ

செநறவுகள் 0.60mg / m3 ற்றும் 0.94mg / m3 கண்டநறப்தட்டண.
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3.2 நீ ர் சுற்றுச்சூறல்
தற்பப்பு நீ ரின் பகுப்பாய்வு முடிவு:
pHபல் 7.51 பல் 7.74 க ரறுதடும் , இறல் குகநந்தட்ெம் செந்துக
ற்றும் அறகதட்ெம் கல

ழரோம்புத்றல் இபேக்கும். சரத் கடிணத்ன்க

கல ழரோம்புத்றல் 168 ற.கற / ல் ற்றும் ஆணந்ரடிில்

246 ற.கற / ல்

க ரறுதடும். சரத்க் ககந் றடப்சதரபேட்கள் செந்துகில்

469

பல் ஆணந்ரடிில் 722 ற.கற / ல் க தறுதடுகறன்நண. ஃபுலகடு
செந்துகில் 0.33 ற.கற / ல் ற்றும் ன்னுகட இடத்றற்கு அபேகறல்
ற.கற / ல் க ரறுதடும். செந்துகில் குதபரகடு
ற்றும் ஆணந்ரடிில்

192

0.49

118 ற.கற / ல்

ற.கற / ல் க ரறுதடும். ெறஓடி

ஆணந்ரடிில் 20.0 ற.கற / ல் ற்றும் செந்துகில் 30.0 ற.கற / ல் க
ரறுதடும். BOD ஆணந்ரடிில் 6mg / L ஆகவும், செந்துகில் இல் 12mg / L
ஆகவும் ரறுதடும்.
நியத்ைடி நீ ரின் பகுப்பாய்வு முடிவுகள்;
pHஆணந்ரடிில் குகநந்தட்ெ றப்பு
அறகதட்ெ றப்பு

7.72

7.14

ஆகவும்,

ில்னங்குடிில்

ஆகவும் ரறுதடும். சரத் கடிணத்ன்க

ில்னங்குடிில் 187 ற.கற / ல் ற்றும் ஆணந்ரடிில்

341 ற.கற / ல்

க ரறுதடும். சரத்க் ககந் றடப்சதரபேள்கள் ில்னங்குடிில்

338mg

/ L இனறபேந்து ஆணந்ரடிில் 623 mg / L க ரறுதடும். கல னரம்புத்றல்
ஃவுலகடு 0.48 பல் ில்னங்குடிில்

0.76 ற.கற / ல் க ரறுதடும்.

ில்னங்குடிில் 52 ற.கற / ல் பல் ஆணந்ரடிில் 166 ற.கற / ல் க
குதபரகடு ரறுதடும்.
3.3 ண் சுற்றுச்சூறல்
pH றப்பு இற்ககரகத கிளிமங்கலத்தில் 6.92 பல் கல ழரோம்புத்றல் 7.46
க இபேப்தரக

தகுப்தரய்வு படிவுகள் கரட்டுகறன்நண. ஆய்வு குறில்

குகநந்தட்ெம் 1.08% ற்றும் கல ழரோம்புத்றல் அறகதட்ெம் 1.42%
சதரபேட்கள்

கண்டநறப்தட்டுள்பண.

கட்ஜன்,

தரஸ்தஸ்

கரிப்
ற்றும்

சதரட்டரெறம் ஆகறற்நறன் செநறவு ண் ரறரிகபில் ல்ன அபில் இபேப்தது
கண்டநறப்தட்டுள்பது.
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3.4 ஒலி சுற்றுச்சூறல்
ஆணந்ரடிில்

குகநந்தட்ெ தகல் த

ஒலி றகன 48.5 ல்.டி , ற்றும்

றட்டத் பத்றல் அறகதட்ெ ஒலி றகன 56.3 ல்.டி. இவு தத்றன் ததரது
ஒலி றகன குகநந்தட்ெம் கல

ழரோம்பும் 38.1 ல்.ன் ற்றும் றட்ட

பத்றல் அறகதட்ெம் 43.4 ல்.ன். ெத்ம் சரடர்தரக
இபேந்து,

சதநப்தட்ட றப்புகள்

சுற்றுப்புந ெத்ம்  றர்ங்கலக்குள் இபேப்தகக் கர

படிந்து.
3.5 ைமூக சபாருராைா சூறல்:
ெபக ற்றும் கனரச்ெர றகனககள் ற்றும் ஆய்வுப் தகுறில்
சதரபேபரர றகனக ககரலம் அம்ெங்ககப றப்திடுறல் ஒபே ெபகசதரபேபரர ஆய்வு தற்சகரள்பப்தட்டது. க்கள்சரகக கட்டகப்பு
க்கள்சரகக இக்கில்

,

உள்கட்டகப்பு பங்கள்

சுகரரத்றன் றகன , தகனரய்ப்பு ,

,

,

ணி

ணிதர் பேரணம் ,

ிெரம்,

ர்த்கம் ற்றும் சரறல்துகந தம்தரடு ததரன்ந சதரபேபரர
தண்புகபின் ஆய்வு கல்ககப இந் ஆய்வு ங்குகறநது. இகப்தற்நறண
ஆய்வு இந் றட்டத்றணரல் ெபக சதரபேபரரத்றல் ற்தடும்
ிகபவுககப

அகடரபம் கரவும்

, கிக்கவும், றப்தீடு செய்வும்

இந் றட்டத்றல் க்கலக்கரண ஆத்கபம் கக்கறடவும் உவுகறநது.
அபவுகள்:


க்கள்சரகக அகப்பு



உள்கட்டகப்பு ெற



சதரபேபரர றகன



சுகரர றகன



தண்தரட்டு தண்புகள்

ஆய்வுப் பகுைிின் ைமூக சபாருராைா சுலிலம்:


அரிலூர் ரட்டத்கச் தெர்ந் செந்துக ட்டம்ஆணந்ரடி
கறரத்றல் இந் றட்டம் உள்பது.



இது ஒபே கறரப்புந தகுற ற்றும் பக்கற சரறல் ிெரம்
ற்றும் அகண ெரர்ந்ககள்.



றட்டப்தகுறின் க்கள் சரகக 118350 ஆகும்.



ஆண் ற்றும் சதண் க்கள் சரகக பகநத

59172 ற்றும் 59178

ஆகும்.
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3.6 உிரில் சூறல்
சுங்க குத்ககப் தகுறினறபேந்து தற்கு தகுற ணி க்கள்சரகக
சகரண்டரகவும்,

ிெர ல்கபிலும் ஆறக்கம் செலுத்துரகவும்

கரப்தடுகறநது,

அதெம் குத்ககப் தகுறின் கறக்குப் தகுற

ணப்தகுறக ஒட்டிபள்பது, இது பட்புர் கரடு (6A / C2 / DS1) 1968.
ஆய்வுப் தகுறில் டத்ப்தட்ட பன்க கக்சகடுப்பு ற்றும் இண்டரம்
றகன பங்கலடன் கனந்ரதனரெறப்தின்தடி

,

35 ர குடும்தங்ககபச்

தெர்ந் சரத்ம் 89 னர் இணங்கள் கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பண. புதரதெரதிஸ்
ஜூனறஃப்தபரர,

அகரெறர றதனரடிகர ,

தரரிண்டடிங்தடரரிர,

கறததரர

சதர்ரி, தகட்டுணதகம் ஸ்திதணரெர , அஜறதட்கரந்ர, ஓதன்றர ஸ்தி. ,
கரெறர ஆரிகுனட்டர ற்றும் திந பட்கள் றகநந் புர்கள் ததரன்ந
குறுகற உ ங்கள் ற்றும் தன ககரண புர்கள் ற்றும் பனறகக
செடிகபரண கதனரட்தரதிஸ் ஜறகரண்டிர

,

ஜறெறதஸ் ஸ்தி ,

குதரட்டன்

ததரன்ப்பரண்டிம், கப்தரரிஸ் செதரிர, கரெறர ஆரிகுனட்டர ஆகறற்கநக்
சகரண்டுள்பது. இந் ரழ்ிடத்றல் உள்ப க்கரண ரங்கபரண
கறகநதெரததரகன் ஃபுல்ஸ்

சயட்சடதரததரகன் கரன்டரர்டஸ்

,

ரிதரததரகன் ஃததரதரனட்டஸ்

,

,

அரிஸ்டிடர செட்தடெறர ற்றும்

டரக்கடதனரக்டீணிம் ஸ்தி ததரன்நக அடங்கும். றட்ட பத்றன் 10 கற.ீ
சுற்நபில் சுற்றுச்சூல்-உர்றநன் ண்டனம் இல்கன.
ினங்கறல் தன்பகத்ன்க கண்தரட்டத்றல், சரத்ம் 8 தரலூட்டிகள், 40
தநக இணங்கள், 4 ீர்றன உிணங்கள், 8 ஊர்ண, 17 தட்டரம்பூச்ெறகள் ற்றும்
4

திந பூச்ெறகள் ஆய்வுப் தகுறினறபேந்து தறரகறபள்பண. ீர்ரழ்

உிரிணங்கபின் அடிப்தகடில் ,

கறரங்கபில் உள்ப ெறன குபங்கபில்

திபரங்க்டன்கபின் சதரது றநரகன சகரண்ட ெறன சதரதுரண / உள்லர்
ீ ன் இணங்கள் கரப்தடுகறன்நண. சரத்ம்

2 அட்டக-1 தநக ஒபே

தநக இணம் இப்தகுறில் தறரகறபள்பது.
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4 எைிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூறல் பாைிப்பு ற்றும் ைைிப்பு
நடலடிக்ணககள்:
4. 1 நியசுற்றுச்சூறல்
ெீ தத்றசெற்ககக்தகரள்தடங்கபின்அடிப்தகடில்ஆய்வுப்தகுறின்றனத
ன்தரட்டுபகநகல தசகரடுக்கப்தட்டுள்பது:
அட்டலணை0-1: ஆய்வுப்பகுைிின்நியபன்பாட்டுலிலங்கள்
ல. எண்
1

திரிவுகள்

தப்தபவு (ெது கற. ீ )

பப்பரலின் %

ிெரம்

189. 44

60. 31

2

குடிிபேப்பு

10. 60

3. 37

3

ரிசு றனம்

5. 75

1. 83

4

ரபர்ப்பு

70. 67

22. 50

5

கரப்புக்கரடு

25. 09

7. 99

6

ீர்றகனகள்

8. 37

2. 66

7

கறவுறனம்

4. 20

1. 34

314. 12

100. 00

சாத்ைம்

ற்ததரதுடக்குட்டரத்றல்ட்டுதசுங்கதகனகள்தற்சகரள்பப்தடுகறன்
நண.

சுரர்

3.045

சயக்தடர்சுங்கத்றற்கும்

1

சயக்தடர் கறவுககப

புகப்தற்கும் தரண்டப்தடுகறநது. இது ற்ததரக சுங்க றட்டகரனத்றன்
படிில் சுங்கத்றற்கு 15.045 சயக்தடர் கபம் கறவுககப புகக்க

2.250

சயக்தடர் கபம் செல்ன ரய்ப்புள்பது.
இறுறக்கட்டத்றல் 60. 685

சயக்தடர் றனப்தப்தில் சுங்கம் தரண்டப்தட்டு ,

0. 00 சயக்தடர் தப்தபில் கறவுகுறகலம் அகக்கப்தடும் . தலும், 48. 500
சயக்தடர் றனப்தப்தில் தசுக தரட்டம் அகக்கப்தடும்.
றன ெலறக குகநக்க , ஒததத்றல், இண்டு குறகள் ட்டுத செல்தட
றட்டறடப்தட்டுள்பது. டக்கு ற்றும் சற்கு குறகள் ற்ததரது

85 ீ ட்டர்

ன்ந அபில் தகன செய்துபேகறநது . கறவுகள் பலதும் அகற்நப்தட்டு
கறவு குறகபில் சகரட்டப்தட்டது . 2. 083 சயக்தடர் தப்தபில் பெகனறப்டஸ்
ற்றும் ஊறணரரங்கள் அகக்கதட்டுள்பது.
ற்ததரது குப்கத சகரட்டும்றட்டம், குத்கக தகுறின் கறக்கறல்

தகன

செய்பம் குறக்கு அபேகறல் உள்ப கணி பற்ந தகுறில் செல்தடுகறநது.
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ைடுப்பு நடலடிக்ணககள்


கரடு பர்ப்புப் தகுறகபில் உள்ப

தல் ண் றர்கரன

தன்தரட்டுக்கரக ணிரக தெறக்கப்தடும்.


சுங்க குத்கக தகுறில் சதரது ெரகன ற்றும் சுற்நபில் ஒபே
கிெரண தரட்ட தகனத்றட்டம் தற்சகரள்பப்தட்டது.

4. 2 நீர்சுற்றுச்சூறல்
எைிர்பார்க்கப்பட்ட லிணரவு


சுண்ரம்புக்கல் சுங்கத்றனறபேந்து ந் ீபேம் சுற்றுசூல்
தகுறில் சபிதநில்கன.



சுங்கரணது றனத்டி ீர்அட்டகக

(ீர்ரழ்)

குறுக்கரது,

இணரல்ீர்ிறபகநில்சதபேம்ரக்கத்கிர்க்கனரம்.
ைடுப்பு நடலடிக்ணக


சுங்கத்றனறபேந்து ந் கறவு ீபேம் உற்தத்ற ஆகரது.



ச்சுீர் துவும் உற்தத்ற ஆகரது.



கரனஅடிப்தகடில் அவ்ப்ததரது குடிீர் கண்கரிப்பு
தற்சகரள்பப்தடும்.

4.3 காற்றுசுற்றுச்சூறல்
எைிர்பார்க்கப்பட்ட லிணரவு
•

சுங்கதகனில்,

சபிப்தகடரக ரகணங்கபின் பனம்

சுண்ரம்புக் கல்கன ற்நற இநங்குரல் தூெற துகள்கள் உற்தத்ற
ஆகும்.
•

சுங்கம் ற்றும் அன் சரடர்புகட தகனகபரல் உபேரகும்
தூெறக அபவுக்கு அறகரக சுரெறத்ரல் ஆதரக்கறத்றற்கு
ீங்கு ிகபபம்.

•

ரகணப்புகக ததரக்கறில் இபேந்து சபிதறும் ெல்தர் ஆக்கெடு

,

கட்ஜன் ஆக்கமடு, ற்றும் தன ரபக்கள் தகடு ிகபிக்கும்.
•

குண்டு சடிப்பு தற்நற றட்டறடப்தடில்கன.
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ைடுப்பு நடலடிக்ணக


தூெற சபிதறுக டுக்க ண்ர்சபிப்தக
ீ
ததரன்ந
பகநரண டுப்பு டடிக்கககள் தற்சகரள்பப்தடும்.



சரறனரபர்கலக்கு பகபடி ங்கப்தடும்.



ரசுசபிதறு க கட்டுப்தடுத்

,

ஒப்தந் அடிப்தகடில்

உதகங்கள் சரடர்ச்ெறரக தரரிக்கப்தடும்.
4.4 ண்சுற்றுச்சூறல்
எைிர்பார்க்கப்பட்ட லிணரவு
சுங்கதகனின் கரரக ஆய்வுப்தகுறின் ண்ில் ந்
சதரிதரறப்பும் ற்தடில்கன. சணணில், கறவுீர், கணக உதனரகம் ற்றும்
புகக ஆகறக , தகன செய்பம் தகுறக்குள்தபத அகடக்கப்தடுகறநது
தலும் சடுஞ்ெரகனகள் ,

ீர்சபித்ல் ற்றும் தரட்டக்ககன பனம்

தரரிக்கப்தடுகறநது.


ண்ரசுதடுகடுத்ல்.



கறவுீர்ற்றும்ச்சுீர்உற்தத்றஆகரது.



ஒனறரசுதரடு.



றர்தரர்க்கப்தட்டரக்கம்.



ரதுப்சதரபேள்ததரக்குத்றற்கரகதன்தடுத்ப்தடும்ரகணங்கள்,
அந்இடத்றல்ஒனறரசுதரட்கடற்தடுத்தும்.



கணிங்ககபற்நறஇநக்குதும்ஒனறரசுதரட்கடஉபேரக்கும்.

ைடுப்புநடலடிக்ணக


அனுறக்கப்தட்ட ரகணங்ககப ி தறு ந் உதகபம்
தரண்டுற்தகர, ற்றுற்தகர அனுறக்கப்தடரட்டரது.



இந் உதகங்கபின் பனம் உபேரகும் இகச்ெல் அறக
தரகரண ிகபவுககப ற்தடுத்ரது

.

அகணத்து

உதகங்ககபபம்/இந்றங்ககபபம் பகநரகப் தரரித்ரல் ,
தகனின் ததரது இகச்ெகன குகநப்தற்கு உவும்.


ெரகனகள் ற்றும் தக்கரட்டில் தரட்டங்கள் அகக்கப்தடும்

.

தரட்டரணது இகச்ெகனபம் தூெறகபம் குகநக்கறநது.
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4.5 உிரில்சூறல்
எைிர்பார்க்கப்பட்டலிணரவு
றட்ட பத்றனறபேந்து றகக்குகநந் அசுத்க்கரற்று அல்னது கறவுகதப
சபிரகும். னரரிில் ற்றும் ததரது தூெற உற்தத்றரக ரய்ப்புள்பது . இது
ஒபே ற்கரனறகிகபரக இபேக்கும் , தலும் இது சுற்நறபள்பரங்ககப
அறக அபில் தரறக்கரது.
ைடுப்புநடலடிக்ணக


ெரகனககப ஒட்டி தரட்டெற செய்ப்தடும் . இந் டடிக்கக ,
ண் அரிப்கதடுத்து , அந் தகுறில் ரங்கபின் தப்தபக
தம்தடுத் உவும்.



ர பர்ச்ெற ற்றும் அகணத்து தரய்த்டுப்பு டடிக்கககலம்
தற்சகரள்பப்தடும்.



இந் றட்டம் ந் ஒபேத்கபம் சட்ட றகுக்கரது
தரட்டககனரல்,

,

அந் இடத்றன் தசுகக தம்தடுத்

றட்டறடப்தட்டுள்பது.

தூெற சபிதறுக ிர்ப்தற்கரக

,

தரண்டிசடுக்கப்தட்ட சதரபேட்கள் ததரக்குத்றன் ததரது
ரர்ப்தரரல் படி சகரண்டு செல்னப்தடும்.


தரதுகரப்திற்கரண சதரபேத்ரண தகனத்றட்டம் -I ரரிக்கப்தட்டு
அற்கரண றற ஒதுக்கல டு செய்ப்தடும்.

4..6 ைமூக-சபாருராைாசூறயில்ைாக்கங்கள்
எைிர்பார்க்கப்பட்ட லிணரவு
பன்க ெபக

-சதரபேபரர கக்சகடுப்பு

,

றபேதிக்கப்தட்ட

இனக்கறத்த்றனறபேந்து டுக்கப்தட்ட இண்டரம்றகன அடிப்தகட ிம், 2001
ற்றும்

2011-ல் டுக்கப்தட்ட க்கள் சரகக கக்சகடுப்புகபின்

அடிப்தகடில் தரர்க்கும்சதரலது

,

அபேகறலுள்ப தகுறின் ெபக

சதரபேபரரறகனக்கு ெரகரக இபேக்கும் ன்று கண்டநறப்தட்டுள்பது

.

சுங்ககுத்கக தகுறில் குடிிபேப்பு இல்கன . ணத, சுங்கதகனகபின்
ததரது கறரங்கதபரஅல்னது கறரங்கபின் ந்ப்தகுறபதர
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தரறக்கப்தடரது. இந் சுங்ககுத்கக , உள்லர் க்கலக்கு தடிரகவும்
கநபகரகவும் 41 தகனரய்ப்புககப ங்கும். உிரபர்கள் ற்றும்
டிப்தர் ஓட்டுர்கலக்கு கூடுனரக

37 திகள் உபேரக்கப்தடும் . இணரல்,

சுண்ரம்புக் கல்சுங்கம் உள்லர் க்கலக்கு தன்பேம் ிகபககப
ற்தடுத்தும். சுங்ககுத்கக தகனகலடன் , தல்தறு கநபகதகன
ரய்ப்புகலம் உபேரக்கப்தடும் .

அண்கட கறரங்ககபச் தெர்ந் தனர்

ஒப்தந்ப்திகள், ஒப்தந்ரர்கள் பனம் தகனரய்ப்பு , ஜீப்ஓட்டுணர்கள்,
னரரி, டிரக்டர் ற்றும் ரடககக்கு ததபேந்து ஓட்டுதர்கள்
டத்துதர்கள்,

, உகம்

தல்தறு ககரண ககடகள் ற்றும் ததரக்குத்து

சரடர்தரண ிகங்கபின் பனம் தணகடந்துள்பணர்.
ைடுப்புநடலடிக்ணக
சுண்ரம்புக்கல் சுங்கம் உள்லர் க்கலக்கு தன்பேம் ிகபககப
ற்தடுத்தும். சுங்ககுத்கக தகனகலடன் , தல்தறு கநபகதகன
ரய்ப்புகலம் உபேரக்கப்தடும் .

அண்கட கறரங்ககபச் தெர்ந் தனர்

ஒப்தந்ப்திகள், ஒப்தந்ரர்கள் பனம் தகனரய்ப்பு , ஜீப் ஓட்டுணர்கள் ,
னரரி, டிரக்டர் ற்றும் ரடககக்கு ததபேந்து ஓட்டுதர்கள்
டத்துதர்கள்,

, உகம்

தல்தறு ககரண ககடகள் ற்றும் ததரக்குத்து

சரடர்தரண ிகங்கபின் பனம் தணகடந்துள்பணர்.
4. 7 ைிடகறிவு
றறக்கப்தட்ட இடங்கபில் தல் ண் ற்றும் கறவுப்தரகநகள்
ணித்ணிரக தெறக்கப்தடுகறன்நண . தல்ண்கறவுகள் கரடுபர்ப்திற்கரக
தன்தடுத்ப்தடும். உிரில் றுெலகப்திற்கரக, சதரபேத்ரண இணங்கபின்
க்கன்றுககப பர்க்கும் சதரபேட்டு உள்லர்புற்கள் ற்றும் புர்கள் டவு
செய்ப்தடும். கறவுகபினறபேந்து தல்ண் ீ ண்டும் ககரபப்தட்டு கரட்டு
தகுறில் தப்தப்தடும்.
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எைிர்பார்க்கப்பட்டலிணரவு
அறகசுக,

தல்ண்,

ீர்றகனகபில்குகநந்ரது(தெற்றுப்தடிவு,

ரசுதரடுததரன்நக) ஆகறற்நரல்ற்தடும்ரக்கம்றகக்குகநவு.


ரங்கள் ற்றும் ணினங்குகபின் ரழ்ிடங்கபின் இப்பு
துவுறல்கன.



சுற்நறபள்ப ிெரறனங்கபில் ற்தடும் தரறப்பு றகக்குகநவு.



ிக கலவு ீர்கரரக றனத்டிீரின் த்றல் ற்தடும் தரறப்பு
றகக்குகநவு.



அதரகரண கறவுகள் ற்றும் றங்கபின் ரக்கம்
துவுறல்கன, இணரல் சுங்கக்கறவுகள் றகக்குகநவு.

ைடுப்புநடலடிக்ணக


கறவுகள் தகன செய்ப்தட்ட குறகபில் ீ ண்டும் றப்தப்தட்டது.



தரட்டத்றட்டம் தற்சகரள்பப்தட்டது.



றனச்ெரிவு ற்தடரல் இபேக்க பன்சணச்ெரிக்கக டடிக்கக
டுக்கப்தடும் ற்றும் ெரய்வும் தரரிக்கப்தடும்.

4.8 தபாக்குலத்து சநரிைல்
எைிர்பார்க்கப்பட்டலிணரவு
சுங்கத்றன் ரதுக்ககபக் சகரண்டு செல்ற்கு 12 x 33 தங்கள் / ரள் x 2
( / ததரக) = 792 டிப்தர் / ரள் ட்டுத தகப்தடும் ன்தரல் உள்லர்
ததரக்குத்றல் அறகதரறப்பு ற்தடரது

. பன்சரறப்தட்ட சுங்கத்றன்

ள்.ஓ.ஸ் றப்பு கறர ெரகனக்கு “ல்னது” ஆக இபேக்கனரம். ணத அறக
சுக ெரகனில் குநறப்திடத்க்க தரகரண ிகபக ற்தடுத்
ரய்ப்தில்கன.

ைடுப்புநடலடிக்ணக


அகணத்து ததரக்குத்து ரகணங்கலம் செல்லுதடிரகும் தி . பெ. ெற
ெரன்நறகக் சகரண்டு செல்து உறுற செய்ப்தடுகறநது.



ரகணங்கபின் தகம்பு தின்தற்நப்தடும் . ிதத்துககபத்ிர்க்க,
ெறப்திடங்கலக்கு அபேகறல் ரகணங்கபின் தகம் குகநரக
இபேக்கும்.
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அெறறல்னர ததரது யரன் அடிப்தது ிர்க்கப்தடும்.

5. ாற்று பகுப்பாய்வு
பன்சரறப்தட்ட றநன்தம்தரடு ற்ததரதுள்ப சுண்ரம்பு சுங்கத்றல்
இபேப்தரல் ரற்று பம் துவும் தகில்கன

, ணத இது பம்

ெரர்ந்ரகும்.

6. சுற்றுச்சூறல் கண்காைிப்பு ைிட்டம்
றழ்ரடு ெறசன்ட்ஸ் கரர்ப்ததன் னறறசடட் சுற்றுச்சூல் சகரள்ககக
குத்துள்பது, அறல் சுற்றுச்சூகன தரதுகரப்தது றகவும் பக்கறரண
ற்றும் பக்கற றகனக சகரண்டுள்பது.
கரற்நறன்ம்,

ரணிகன ஆய்வு

,

ீரின்ம்,

இகச்ெனறன் அபவு

உிரில்றகன, றனச்சூல், ெபக சதரபேபரர கரிகள்

,

, சரறல்ெரர்

ஆதரக்கறம் ற்றும் தன ற்நறல் தல்தறு கட்டுப்தரட்டு டடிக்ககககப
கடபகநப்தடுத்துக சரடர்ந்துகண்கரித்து சுற்றுச்சூழ்
தரெரக்கரல் இபேப்தக உறுற செய்து றக பக்கறம்

ந்

,

தத்றலும் இப்தகுறின் சுற்றுச்சூல் ம் தரரீ ட்டர் கரட்டும் அபவுக்கு
ததன செல்னரல் ெறப்திெறதி

, ம்ஓஇப்

& ெறெற ற்றும் ரறனரசு

கட்டுப்தரட்டு ரரிம் தரிந்துகத் தடி ெட்ட ரீறரக றகனரண
றகனகலக்குள் கக்கப்தட்டுள்பண.
ஆணந்ரடிில் ஒபே பல அபினரண சுற்றுச்சூகன கண்கரிக்கும்
திரிவு இங்குகறநது . இந் திரிவு சுற்றுச்சூகன றநம்தட கண்கரித்து
கட்டுப்தரட்டு டடிக்ககககப உடணடிரகவும் றநம்தடவும்
செல்தடுத்துகறநது ற்றும் ெறசன்ட் ஆகன ற்றும் அப்தகுறில் உள்ப
அகணத்து தகன செய்பம் சுங்கங்கபிலும் கரற்நறன்
ீரின்றகன,

இகச்ெல் ட்டக்கட்டுப்தரடு

தம்தரட்டுத் றட்டங்கள்

,

,

க்கட்டுப்தரடு

தரட்டத்றட்டங்கள்,

,
ெபக

ரங்கலக்கு டிகரல் அகத்ல்

ததரன்நற்றுக்கரண தல்தறு சுற்றுச்சூல் தனரண்க றட்டங்ககப
தற்தரர்கிடும்.
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சுற்றுச்சூல் கட்டுப்தரட்டிற்கு ஆண்டுக்கு சரடர்செனிணரக
தகனரட்கபின் செனக ிர்த்து சரத்ம் பை

,

. 43. 25 னட்ெம் க

செனரகறநது. தலும், கட்டுப்தரட்டு டடிக்ககககப

செல்தடுத்துற்கு

றற தகப்தடும் தட்ெத்றல்.
கிரீன் சபல்ட் தம்பாட்டு
இப்தகுறில்

சுங்க டடிக்கக படிபம் க கறரீன்சதல்ட்

தரட்டத்றட்டம் சரடபேம் . இந் றட்டத்க ஒபே றகனரண
ிஞ்ஞரண அடிப்தகடில் டிகப்தறல்

,

ஆதனரெகணபம் ஒபேங்கறகப்பும் சதநப்தடும்

ற்றும்

ணத்துகநபடன் உரி
.

தரட்டம்

36.5%

(றட்டப்தப்தில் 33%) இல் அதிிபேத்ற செய்ப்தடும். ஒட்டு சரத் தரட்டம் 1
சயக்தடபேக்கு

1500 க்கன்றுகள் ன்ந ிகறத்றல் உபேரக்கப்தடும்

.

அகறல், சுற்றுச்சூல் ற்றும் சதரபேபரர ரீறில் உவும் ககில்
ரங்கள் தர்ந்சடுக்கப்தடுகறன்நண

.

ங்கள் இகச்ெகன குகநக்க

உவும் ற்றும் தூெறரசுதரட்கடக் குகநக்க உவும்.
கறரீன்சதல்ட் தம்தரட்டுக்கரண சரத் செனவுக்கரக பை . 29,87,100 னட்ெபம்,
சரடர்ச்ெறரண செனவுக்கரக பை. 9,95,700 னட்ெபம் ஆகும்.

7. கூடுைல்ஆய்வுகள்
அெகரனத்றல் சதரறுப்தரகவும் ரரகவும் இபேக்க ம்

/ஸ் றழ்ரடு

ெறசண்ட் றறுணம் ததறவு தனரண்கத்றட்டத்க உபேரக்கறபள்பது.
பக்கற அம்ெங்கள் கல த ிரிக்கப்தட்டுள்பண.


அெகரன உிஅகப்பு



க்கள் சரடர்பு அகப்பு



பத்றல் செல்தடுல்



பத்றல் அகணத்து ெறகலம் உள்பண.
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அலைகாயஉைலிஅணப்பு
சுங்கத்றன் ந்ப்தகுறில் அெறகன ற்தட்டரலும் தின்பேம்
அறகரரிகதப சதரறுப்தரகும்.
பைலி
துகநத்கனர்
திரிின்சதரறுப்தரபர்

சபர்
றபே. தக.
செந்றல்குரர்
றபே. டி.
ெரந்குரர்

சைாணயதபைி
எண்
9943844086

றபே. தக.
செந்றல்குரர்

9943844086

தி&துகந (யட்ச்ஓடி)

றபே. தரனச்ெந்ர்

8056902430

பகட்டுப்தரட்டரபர்
ிதத்துகட்டுப்தரட்டர
பர் /
சரடர்புஅறகரரி
பன்ககட்டுப்தரட்
டரபர்

9047872442

ிதத்துதற்நறபல்க
கனங்கும்ஊறர் /
றப்ட்இன்ெரர்ஜ்

சபாறுப்பு

சரடர்புஅறகரரி

8. ைிட்டநன்ணகள்
தடி ற்றும் கந பகதகன ரய்ப்புகள் உபேரக்கப்தட்டுள்பரல்
றட்டம் உள்லர் க்கலக்கு ெரகரண ரக்கத்க ற்தடுத்துகறநது

. சதபே

றறுண ெபக சதரறுப்ததரடு ம் / ஸ் றழ்ரடு ெறசன்ட்ஸ் கரர்ப்ததன்
னறறசடட் தரரரக பை. 233. 68 னட்ெம் பலீடு செய்துள்பது.

9. சுற்றுச்சூறல்தயாண்ணைிட்டம்
9.1 காற்றுைதயாண்ண


தூெற சபிதறுக கட்டுப்தடுத்

,

சடுஞ்ெரகனகபில்

ீர்சபித்ல் ததரன்ந ெரிரண தரரிப்பு டடிக்கககள்
தின்தற்நப்தடும்.


ரசு சபிதறு க கட்டுப்தடுத்

,

ஒப்தந் அடிப்தகடில்

உதகங்கள் சரடர்ச்ெறரக தரரிக்கப்தடும்.


ெரகனகள் ஒட்டி ற்றும் சுங்க பரகங்கபில் தரட்டங்கள்
அகக்கப்தடும்.



அகணத்து ததரக்குத்து ரகணங்கலம் செல்லுதடிரகும் தி . பெ. ெற
ெரன்நறகக் சகரண்டு செல்து உறுற செய்ப்தடுகறநது.
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9.2 நீ ர் தயாண்ண
ெறறு கணி சுங்க தகனகபினறபேந்து ந் கறவுீபேம் உற்தத்ற ஆகரது

,

அதததரல் சுங்க பத்றனறபேந்து கறவுககப அகற்றுறல் ட்டும் ீர்
சபிதற்நம் இபேக்கும்.

9.3 ஒயிதயாண்ண


இகச்ெகன அவ்ப்ததரது கண்கரித்ல்.



அனுறக்கப்தட்ட ரகணங்ககப ிதறு ந் உதகபம்
(தகப்தடும்ததரது) தரண்டுற்தகர, ற்றுற்தகர அனுறக்கப்
தடரட்டரது.



இந் உதகங்கபின் பனம் உபேரகும் இகச்ெல் அறக
தரகரண ிகபவுககப ற்தடுத்ரது.



ெரகனகள் ற்றும் தக்கரட்டில் தரட்டங்கள் அகக்கப்தடும்

.

தரட்டரணது இகச்ெகனபம் தூெறகபம் குகநக்கறநது.
9.3 ைிடகறிவு தயாண்ண
சுங்கதகனகபில் றடக்கறவுகள் துவும் உபேரகரது.
9.4 சைாறில்ஆதாக்கிம்ற்றும்பாதுகாப்பு


தூெற றகநந் தகுறில் திபுரிபம் சரறனரபர்கலக்கு கூடுல்
ணிதர் தரதுகரப்பு உதகங்கபரக பகபடி ங்கப்தடும்.



இந் செல்தரட்டினறபேந்து இன்று க

, சரறல்பகந உடல்

னஅதரங்கள் தற்நற ந் புகரபேம் சரிிக்கப்தடில்கன.


சரறனரபர்கள் ெறன டடிக்கககள் ற்றும் டுப்பு திற்ெறகள்
பனம் சரறனரபர்கள் சுகரர அதரங்கள் குநறத்து
ிறப்புர்வுடன் இபேக்க அநறவுறுத்ப்தடுகறநரர்கள்.



சரறனரபர்கள் உடல்னம் சரடர்தரண திச்ெகண இபேப்தின்

,

ெரிரண பகநில் றர்த்ற செய்ப்தடும்.
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10. ைீர்ானம்
தடி ற்றும் கநபக தகனரய்ப்புகள் உபேரக்கப்தட்டுள்பரல்
இந்றட்டம் உள்லர் க்கலக்கு ெரகரண ரக்கத்க ற்தடுத்துகறநது

.

கரற்று, ீர், ண் ற்றும் இகச்ெல் ஆகறற்நறல் குநறப்திடத் க்கரசுதரடு
இபேக்கரது.

சுற்றுச்சூனறன் அகணத்து கூறுகலம் சரடர்ந்து

கண்கரிக்கப்தடும்.
அறகரிக்கப்தடும்.

றறுணம் டுத் ெபகன டடிக்கககள்

ெரத்றரண அகணத்து சுற்றுச்சூல் அம்ெங்கலம்

ததரதுரண றப்தீடு செய்ப்தட்டு

, ெட்டரீறரண தகககபப் பூர்த்ற

செய் தகரண கட்டுப்தரட்டு டடிக்கககள் குக்கப்தட்டுள்பண.
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