
நி�வன�தி� ெசயலா�க� தி�ட ���க� 
 

க�ச�ப�� பலவ�ண க� வா�  

‘B2’ ப��� 
 

 �ல எ�க�   : 113/1A, 113/2A, 113/2B, 113/3A, 113/3B,    

                   113/4B, 113/5B, 121/1A ம��� 121/2A        

 பர�பள�     : 7.56.5 hectare  

 கிராம�     : க�ச�ப�� 

 வ�ட�     : சா��  

 மாவ�ட�     : வ�!"நக  

 ேநா%க�     : &��'(ழ� தைடய�-ைம' சா-�     

                                          ெப�த� 

                     

            உ�ேதச உ�ப�தி அள�  :  37,125 கன ம8�ட  (பலவ�ண க�) 

           தி�ட மதி�ப;<        :  3,43,75,000 ?பா@ 
 

 

தி�ட உ!வா%பவ�- Aகவ� 
 

தி!வாள க�.எB.ெஜ. ேந�&ர� மினர�B, 

கத� எ�: 1259, ேசாைல காலனD, 

சிவகாசி வ�ட�, 

வ�!"நக  மாவ�ட�. 

தமிE நா< – 626 189. 

அைலேபசி எ�: 94431 36073, 94421 36928 

 

தயா��பவ  

 
 

ஜிேயா எ%B�ேளாேரஷ- ம��� &ரGக தH �க� 

பைழய எ�. 260-B, �திய எ�. 17, 

அ�ைவத ஆBரம சாைல, அழகா�ர�, 

ேசல� – 636 004, தமிE நா<, இKதியா 
அGகீகார� ெப�ற "ைறக� 1, 28 & 38 வைக ‘A’ 

இKதியாவ�- தர ஆேலாசைன சைப 
க�வ� ம��� பய��சி%கான ேதசிய அGகீகார� ெப�ற சைப 

சா-� எ� :  ேநப�/இஐஏ/1821/ஆ ஏஒ123 
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1. ���ைர 

 

  தி	வாள. எ�.ெஜ.ேந��ர� மினர�� நி�வன� பல வ
ண கிராைன� 

க��வா� ��தைக உ�ம� ெபற, தமி� நா�, வ���நக  மாவ�ட�, சா�#  வ�ட�, 

க�ச�ப�$ கிராம�தி� %ல எ
க': 113/1A, 113/2A, 113/2B, 113/3A, 113/3B, 113/4B, 113/5B, 

121/1A ம)�� 121/2A இைவகள,� 7.56.5 ெஹ.ேட  பர0பளவ�)� வ�
ண0ப� 

ெச1�'ளன . 

 இ3த தன,0ப�ட ��தைக உ�ம� ேகா�� பர0பள4 5 ெஹ.ேட�.� ேம�, 

அதாவ� 7.56.5 ெஹ.ேடராக இ�.கிற�. எனேவ இ.ஐ.ஏ அறிவ�0% எ
. எ9.ஒ.1533 

(இ) நா': 14.09.2006 ம)�� ப�ற� வ3த இதன,D தி��தEகள,D ப$, இ3த தி�ட�திD 

F)�GHழ� தா.க�ைத கண.கீ� ெச1ய, இ3த F)�GHழ� தா.க மதி0பL�� 

அறி.ைக தயா�.க0ப�கிற�. 

 உ�ேதச ெமா�த கிராைன� க)க' உ)ப�தி 1,23,750 கனமN�ட  (இதி� உ�ேதச 

பல வ
ண கிராைன� க)க' உ)ப�தி – 37,125 கனமN�ட )    
 

தி�ட�தி� அைமவ�ட� 

 இ3த திற3தெவள, �வா�யான�, தமி� நா� மாநில�, வ���நக  மாவ�ட�, 

சா�#  வ�ட�, க�ச�ப�$ கிராம�தி� %ல எ
க': 113/1A, 113/2A, 113/2B, 113/3A, 113/3B, 

113/4B, 113/5B, 121/1A ம)�� 121/2A – � அைம3�'ள�. 
 

ச�ட ப"யான வ�வர$க& 

1. கிராைன� க� �வா� ��தைக உ�ம� ெபற மP ெச1த நா':03.08.2017. 

2. ெசDைன தைலைமGெசயலக�, ெதாழி��ைற Rல� ச�யான பர0% 

ெத�ய0ப��த0ப�ட க$த நா':14.05.2018. 

3. ெசDைன, கி
$, %வ�ய�ய� ம)�� FரEக��ைற இய.�நரா� 

FரEக�தி�ட� அEகீக�.க0ப�ட நா': 13.07.2019. 

4. $.ஒ.ஆ  ெபற மP சம 0ப��த நா':13.07.2019. 

5. $.ஒ.ஆ  ெபற0ப�ட க$த எ
. SEIAA-TN/F.No.6642/SEAC/ToR-642/2019, நா': 

05.09.2019   
 

தி�ட� உ	வா()பவ*� வ�வர$க& 

Tகவ� 

தி�வாள க'.எ9.ெஜ. ேந�Fர� மினர�9, 

கத4 எ
: 1259, ேசாைல காலன,, 

சிவகாசி வ�ட�, 

வ���நக  மாவ�ட�. 

தமி� நா� – 626 189 

அைலேபசி எ
: 94431 36073, 94421 36928 
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தி�வாள க'.எ9.ெஜ. ேந�Fர� மினர�9 எDப� V��வ�யாபார நி�வன�. 

தி�.T.பழன,ேவ� T�கD எDபவ  இ3த FரEக தி�ட ெதாட பாக ைகெயா0பமிட 

அEகீக�.க0ப��'ளா , 

 

2. தி�ட�ைத ப+றிய வ�வர$க&: 
வ.எ. )றி /க& வ�வர$க& 

1. 
தி�ட�திD ெபய  க�ச�ப�$ பலவ
ண கிராைன� க� 

�வா� 
2. தி�ட� உ�வா.�பவ  தி�வாள க'.எ9.ெஜ. ேந�Fர� மினர�9 

3. 

தி�ட� அைமவ�ட�  %ல எ
க': 113/1A, 113/2A, 113/2B, 113/3A, 

113/3B, 113/4B, 113/5B, 121/1A ம)�� 121/2A 

கிராம�    : க�ச�ப�$ 
வ�ட�    :  சா�#  
மாவ�ட�  : வ���நக . 

4. 

Xமிய�� ச�யான அைமவ�ட� 
(அ�ச ேரைக ம)�� தY .க 
ேரைக எ
க') 

அ�ச ேரைக எ
  
09°16'25.14"N to 09°16'35.64"N  

தY .க ேரைக எ
 
77°52'47.87"E to 77°52'58.68"E 

Xமி வைர0பட தள எ
: 58-G/15 

5. 

பர0பள4 ம)�� �வா�ய�D 
உ)ப�தி திறD 

பர0%: 7.56.5 ெஹ.ேட  
உ)ப�தி திறD: 1,23,750 கனம7�ட 
(பலவ.ண கிராைன� 37,125 க.ம7 ம)�� 
86,625 க.ம7 கழி=)  

6. 
%வ�ய�ய� தDைம ம)�� கட� 
ம�ட�தி� இ�3� உயர� 

ஏற.�ைறய சமதள� கட�ம�ட�தி)� 
ேம� 85 மN�ட  

�+?@�ழ� அைம /க& 
7. அ�காைம ரய�� நிைலய� ந�லி ரய�� நிைலய� – 4.44கி.மN – கிழ.� 
8. அ�காைம வ�மான நிைலய� ம�ைர – 65.83கி.மN – வட.� 
9. மாநில எ�ைல ேகரளா – 67.38கி.மN – ேம)� 

10. 
கட)கைர ப�தி வEகாள வ���டா – 51.65கி.மN - ெதD 

கிழ.� 
11. ஒ�.க0ப�ட வன� 10கி.மN ெதாைலவ�)�' இ�ைல 

12. 
வனவ�லE� சரணாலய� கி�சி�� அண�� சரணாலய� – 48.13கி.மN – 

வடேம)� 

13. 

அறிவ�.க0ப�ட T.கிய 
ெதா�லிய� இட�, நிைன4G 
சிDனEக' 

தி�ட0 ப�திய�� இ�ைல. 

14. 
வரலா)�GசிDன� ம)�� 
F)�லா இடEக' 

தி�ட0 ப�திய�� இ�ைல. 
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15. 

வனவ�லE� பா�.கா0%G 
ச�ட0ப$ F)�0%ற H�நிைல 
பாதி.க0ப�� வன�, 
பா�.கா.க0ப�ட வன0ப�தி 
(%லி, யாைனக[.�) ேதசிய 
Xஙகா, வனவ�லE� சரணாலய� 
Tதலியன 

10கி.மN ெதாைலவ�)�' ஏ�மி�ைல. 

16. நா�$D பா�கா0% நிைலயEக' 10கி.மN ெதாைலவ�)�' இ�ைல. 
17. Xக�ப� ஏ)ப�� ப�தி 2-வ� ப�தி (மிக.�ைறவான ெசய�பா�) 

 

தி�ட�ைத ப+றிய ேமA� வ�வர$க&: 
 

கனBம ஆதார� ம+?� இ	 / 
வ.எ. )றி /க& வ�வர$க& 

1. 

கன,ம�திD %வ�ய�ய� ஆதார 
அள4 

கன,ம ெமா�த அள4     =  6,48,725க.மN 

கிராைன� க)க' 30% �   = 1,94,621க.மN  

கிராைன� கழி4 70% �    = 4,54,104க.மN 

கன,ம கழி4 வ�கித�      =  1:13.2  

கண�.க0ப�ட ஆழ�      =  38மN 

2. 

ெவ�$ எ�0பத)��ய கன,ம 
அள4  

கன,ம ெமா�த அள4     = 4,99,675க.மN  

கிராைன� க)க' 30% �  = 1,49,903க.மN  

கிராைன� கழி4 70% �   = 3,49,772க.மN 

கன,ம கழி4 வ�கித�  = 1:4.2  

கண�.க0ப�ட ஆழ�   = 38மN 

3. 

வ�டவா� உ)ப�தி 
(இ3த FரEக தி�ட கால�தி�) 

கன,ம ெமா�த அள4     = 1,23,750க.மN  

கிராைன� க)க' 30% �  = 37,125க.மN  

கிராைன� கழி4 70% �   = 86,625க.மN 

கன,ம கழி4 வ�கித�  = 1:2.7  

கண�.க0ப�ட ஆழ�   = 13மN 
)வா* ேவைல ெசEF� �ைற ம+?� எGதிர$களB� வ�வர� 

4. 
�வா� ேவைல ெச1]� Tைற திற3தெவள, மன,த ம)�� எ3திர 

ச.தி]டD �வா� ேவைல 

5. 
�வா�ய�� ப$ய�D உயர� 
ம)�� அகல� 

5மN உயர�  ம)�� 5மN அகல� 

6. 

எ3திரEகள,D ெபய  ம)�� 
எ
க' 

திரவச.தி ெவ��� எ3திர� - 2 Nos 

#.�� எ3திர�         - 1 No  

கா)ற^�த எ3திர� (125       - 1 No 

        �திைர திறD) 

ைவர அ�0% எ3திர�       - 2 Nos 

�ழி ேபா�� எ3திர�      - 10 Nos 
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தி�ட அைமவ�ட� 

10கி.ம7 வ�ட வைரபட� 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. �+?@�ழ� வ�ள(க� 

தி�ட0ப�திய�D கா)�, நY , நில�, ம
, F)�0%ற உய��னEகள,D வ�வர� 

ம)�� சRக ெபா�ளாதார நிைல ஆகியவ)றிD அ$0பைட தகவ�கைள தயா  

ெச1� த)ேபா�'ள F)�GHழ� அைம0ப�D தர�ைத தY மான,�த�. இ3த 

அ$0பைட தகவ�க' ேசக�.�� பண� மைழ.கால�தி)� ப�ற� (அ.ேடாப  – 

$ச�ப  2019) நட�த0ப�ட�. 
 

3.1 நில�தி� �+?@Hழ� 

   உ& மணடல�:  

தி�ட0ப�தி T^வ�� ப�டா நிலமா��, ேம_� இ3த0ப�தி ெப��பா_� 

சமதளமாக4�, 3மN த$மP.� ேம� ம
 R$]'ளதாக4� இ�.கிற�. இE� 

�$ய��0%, மரEெச$, ெகா$க' ம)�� எ`வ�த க��மானEகேளா இ�ைல. 
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இ� கா13த ெவ)� நிலமா�� ம)�� கிண)�0பாசன�தா� ேம��0பய�  

வ�வசாய� ெச1ய0ப�கிற�. தி�ட0ப�தியான 7.56.5 ெஹ.ேட�� �வா� ேவைல 

2.35.4 ெஹ.ேட�� தாD ெச1ய0ப�கிற�. ம)ற0ப�திய�� கழி4 �வ�ய�,சாைல 

Tதலியன உ'ளன. 
 

தி�ட ப)திய�� உ& ம.டல�தி� நில உபேயாக வ�வர� 

தைல / 

)வா* தி�டகால�தி� 

நில�தி� உபேயாக வ�வர� 

(ெஹ(ேட) 

)வா* )�தைக �"வ�� 

நில�தி� உபேயாக வ�வர� 

(ெஹ(ேட) 

�வா� பண� 2.35.4 3.87.0 

கழி4 �வ�ய� 0.60.6 நிர0ப0ப�ட� 

க��மான� 0.05.0 0.05.0 

சாைலக' 0.03.0 0.05.0 

பFைம0ப�தி 0.44.7 1.26.3 

கிராைன� க� ேசமி0% 

கள� 

4.07.8 2.33.2 

ெமா�த நில� 7.56.5 7.56.5 

 

தி�ட ப)திய�� ெசய�தா(க�ைத )ைற()� ம.டல� 

 தி�ட0ப�திையG F)றி 10கி.மN. F)றள4'ள இடமான� தா.க� �ைற.�� 

ம
டலமா��. நில உபேயாகெமDப�, நில�தி� மன,தன,D ெசய�பா� ம)�� 

இதர ெசய�க[� பயDப���வதா��. நில�திD ேபா ைவ எDப� நில�தி� 

உ'ள இய)ைகயான தாவரEக', நY நிைலக', பாைற, ம
 ம)�� ெசய)ைகயாக 

ஏ)ப��த0ப�டைவக' ம)�� நில�ைத மா)ற� ஏ)ப��த.V$ய 

ெசய�பா�க[மா��. 

 ேம_� தி�ட0ப�திய�� ெப��பா_� வ�வசாயமா��. ெமா�த 

தி�ட0ப�திய�� �வா� பண� ெச1ய.V$ய� 30 சதவ Yகிதமா��. த)ேபா� உ'ள 

தி�ட0ப�திய�� நில0ப�தி உல 3த %�X
� இ�லாத ெசா3த ப�டாவா��, 

வன0ப�தி ஏ�மி�ைல. 
 

3.2 ம. ெதாடபான �+?@Hழ� 

 ெப��ப�தியான நில� இ3த மாவ�ட�தி� க�ச� ம
ணா��. இE�'ள 

ம
 வைகக' வள� நிைற3த�, வ
ட� கல3த�, மண� கல3த வள� 

நிைற3த� ம)�� மண� கல3த கள,ம
 ேபாDறைவ. ஐ3� ம
 மாதி�கள,� 

ஒD� தி�ட0ப�திய�_�, ம)ற நாD� F)றி]'ள தா.க� �ைற3த ப�திய�_� 

ேசக�0ப�ட�; இதD கார அமில நிைலயான� 7.69 Tத� 8.61 வைரய�_� ேம_� 

காரநிைல மிதமான தDைமய�லி�3� அதிக0ப$ உ'ளதாக க
டறிய0ப��'ள�. 



 

    6 

 

ெவ`ேவ� இடEகள,லி�3� ேசக�0ப�ட ம
 மாதி�க' வளT'ள கள,ம
 

தDைம ெகா
டதாக உ'ள�. இதPைடய நY  தாE�� திறD 38.8-45.2 

சதவ�கிதமாக க
டறிய0ப��'ள�. 

 இE� �ைற3த அட �தியான ம
 சாதகமான ெபௗதிக தDைம]�, அதிக 

அட �தி]'ள ேமாசமான தDைம]� ெகா
டதாக வ�வசாய பய� க' ெச1]� 

ெபா^� ெத�யவ�கிற�. தி�ட0ப�திய�D ம
 அட �தி 1.07 – 1.35 கி/க.ெச.மN. 

தாவர வள Gசி.� ேதைவயான ச��.க' நிைற3ததாக உ'ள�.  
 

3.3 நJ*� �+?@Hழ� த�ைம 

 அ.ேடாப  – $ச�ப  கால�தி� நில�த$ ம)�� தைரம�ட நY  மாதி�க' 

ேசக�.க0ப�� நY�D இDைறய தDைம தி�ட0ப�திய�� மதி0பL� ெச1ய0ப�ட�. 

 ஒ� நYேராைட, %ல எ
 119/2-� இ�3� வடகிழ.கி� 50மN பா�கா0% 

#ர�தி� உ'ள�. 

 Fவாமிநாத%ர�திD ஊ .�ள� %ல எ
 114/2- � இ�3� 29மN ெதாைலவ�� 

உ'ள�. 

 ெதாட 3� நY  இ�.க.V$ய தைரம�ட நY  நிைலக' தி�ட0ப�திய�� 

இ�ைல. 

 நில�த$ நY�D பல மாதி�கைள ப�ேசாதைன ெச1ததி� நY�D தDைம 

வைரய�.க0ப��'ள எ�ைல.� உ�ப�டதாகேவ உ'ள�. 

 நில�த$ நY ம�ட� தி�ட0ப�திய�D அ�காைமய�� ஆ��ைள கிண� 

ம)�� %வ�ய�ய� க�வ� அளவ Y� ெச1ததிDப$ தைரம�ட�திலி�3� 53மN கீ� 

உ'ள�. �வா�0ப�தி ெச1ய உ�ேதசி��'ள ஆழ� நில�த$ நY ம�ட�தி)� 

மிக4� ேமேலேய உ'ள�. ஆதலா� �வா� பண� நில�த$ நY ம�ட�ைத ��.கீ� 

ெச1யா�. 
 

நில�த" நJ 

• கார அமில தDைம - 7.12 - 7.77. 

• F
ணா�% அள4 - 81.6 - 99.4மி.கி/லி�ட  

• ெமா�த கைர3த திட0ெபா�' - 569 - 768மி.கி/லி�ட  

• க$ன�தDைம அள4 - 354 - 417மி.கி/லி�ட  

 

தைரம�ட நJ 

• கார அமில தDைம - 7.05 - 7.35. 

• F
ணா�% அள4 - 78.2 - 91.1 மி.கி/லி�ட  

• ெமா�த கைர3த திட0ெபா�' - 551 - 689 மி.கி/லி�ட  

• க$ன�தDைம அள4 - 321.5 - 328மி.கி/லி�ட  
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3.4 கா+றி� �+? /ற� LEைம 

வானBைல ம+?� த�ப ெவ பநிைல: 

 வ�டா3திர சராச� �ைற3தப�ச ம)�� அதிக0ப�ச ெவ0பநிைல Tைறேய 

23.78°சி ம)�� 33.95°சி. பக� ேநர ெவ0ப� க�ைமயாக உ'ள�, ெவ0பநிைல 

உய 3த அளவாக 40.2°சி ஆக உ'ள�. தா�3த ெவ0பநிைல அள4 19.3° சி ஆக 

பதிவாக]'ள�. காைல ேநர�தி� சராச� ஈர0பத� 65 லி�3� 85 சதவ�கித�. 

இ�ேவ ப�)பகலி� ெபா�வாக 40 லி�3� 70 சதவ�கித�. மாவ�ட�திD மைழ அள4 

724 லி�3� 913 மி.மN 

 

கா+றி� தர அளவ JM 

 தி�ட0ப�திய�� அதிக0ப$யாக கா)� வ YF� கீ� திைசய�� F)�0%ற 

கா)றிD தர�திைன அறி]� ஆ� நிைலயEக', கா)றிD திைசயறி]� 

க�வ�ெகா
� ப�வ நிைல.� TDபாக கா)றிD தர�ைதயறிய 

ேத 3ெத�.க0ப�டன. 

 இE� கா)றிD தரமறி]� கண.ெக�0% 2019-� ெச0ட�ப  15 லி�3� 

$ச�ப  15 வைர கா)றிD அல�களான PM10, PM2.5, SO2, NOX, CO, O3, NH3, As, Ni, Pb, 

Bap ம)�� C6 H6  ேபாDறவ)றி)� நட�த0ப�ட�. இ3த கா)றிD தர� அறி]� 

கண.ெக�0% ஒ� வார�தி� 2 நா�க' 24 மண�ேநர� வ Yத� RD� மாத�தி)� 

ஒ`ெவா� நிைலய�தி_� ெச1ய0ப�ட�. 

வ.எ. அல) 
(Parameter) 

�"= µg/m
3
 

(98வN சதவ Jத மதி /) 
CPCB 

தரநிைல 

1 PM10 44.2 100 

2 PM2.5 23.4 60 

3 SO2 10.0 80 

4 NOx 14.9 80 

 

ேம)�றி0ப��ட அ�டவைணய�லி�3�, தி�ட0ப�திய�� F)�ம
டல 

கா)றி� உ'ள அல�களான PM10, PM2.5, SO2 ம)�� NOx  ேபாDறவ)றிD அள4 

ம�திய மாFக��0பா�� கழக� �றி0ப��ட எ�ைல.� உ�ப�� உ'ளன. 

 

3.5 தி�ட ப)திய�� ச�த�தி� �+?@Hழ� 

 இ3த0 ப�திய�� ச�த�திD அளைவ கண.ெக�.க ஆ140 ப�திய�� 

(தி�ட0ப�தி) 5 இடT�, தா.க� �ைற3த ப�திய�� 4 இடT� ேத 3ெத�.க0ப�� 

பதி4 ெச1ததி� தி�ட0ப�திய�� 43.3 – 49.3 dB (A) Leq ெடசிப� பகலி_�, 38.6 – 

40.0 dB (A) Leq ெடசிப� இரவ�_� ெத�யவ3�'ள�. இ� ம�திய மாFக��0பா�� 

கழக� வைரய�.க0ப��'ள அளவ�)�' உ'ள�. 
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3.6 தாவர ம+?� வ�ல$கின$க& �+?@Hழ� த�ைம 

 தி�ட0ப�திய�� கண.ெக�0% ெச1ததி� இ3தியD வனவ�லE� 

பா�.கா0%Gச�ட� 1972 – ப$, ப�தி I – � �றி0ப���'ள வைககேளா, IUCN சிக0% 

ப�$யலி� �றி0ப�ட0ப�ட வைககேளா காண0படவ��ைல. 
 

3.7 சOக ெபா	ளாதார HPநிைல 

 தா.க� �ைற3த ப�தியான 10கி.மN F)� வ�டார�தி� 46 கிராமEக' 

உ'ளD. இ3த ப�திய�� ெபா�ளாதார ச�ப3த ம�$� ந�ல நிைலைமய�� 

உ'ள�. தி�ட0ப�திய�ன,� உ' க�டைம0% சராச�யாக�தாD உ'ள�. ேம_� 

இ3த ஆ140 ப�திய�� க�வ�, Fகாதார�, �$நY  வசதி ம)�� ெதாைலெதாட % 

ேபாDற ெசௗக�யEகள,� ச)� �ைற3த அளவாக� தாD இ�.கிற�. இ3த0 

ப�தி.� ப�ரசவ �ழ3ைத நல ைமயEக' ஏ�மி�லாததா� ம���வ வசதி 

அ�தியாவசியமாக ேதைவ0ப�கிற� ம)�� அதிக0ப$யான ேபா.�வர�� 

ெதாைலெதாட % வசதிக' ேதைவ0ப�கிற�. சRக ெபா�ளாதார ஆ14 ெச1�தி� 

இ3த0ப�தி க�வ� ம)�� ேவைலவா10% ஆகியவ)றி� Fமாராக� தாD 

TDேனறி இ�.கிற�. 

 

4. எதிபா(க பM� �+?@Hழ� பாதி /க& ம+?� தண� / 

நடவ"(ைகக& 

4.1 நில �+?@Hழ�  
திற3தெவள, Tைறய�� �வா� பண� ெச1வதா� நில�தி� F)�GHழ� 

அதிக அளவ�� பாதி.க0ப�கிற�. இ3த தி�ட0ப�தி ெப��பா_� வற
ட 

ெவ�டெவள,யாக உ'ள�. வன0ப�தி ஏ�மி�ைல. இ3த தி�ட0ப�திய�� ெமா�த 

பர0பான 7.56.5 ெஹ.ேட�� Tத� ஐ3தா
$� 2.35.4 ெஹ.ேட  நில0பர0ப�� 

ம��� �வா� பண� உ�ேதசி0ப��'ள�. இதD காரணமாக �வா� பண�ய�D 

தா.க� ஏ)ப��. �வா� பண� T$3த4டD கிராைன� க� ெவ�$ெய��த 

ப�திைய நிர0ப�வ��� மரEக' வள .க உபேயாக0ப��த0ப��. 

தி�ட0ப�திய�� த)ேபா� மரEக' ஏ�� காண0படவ��ைல. �வா� பண� 

T^வ�� T$வைட3� ப�ற� ��தைக வ�
ண0ப ப�தி மரEக' வள .க 

பயDப��த0ப��. 

இ3த மரEக' வள 0% கழி4 �வ�ய� ப�திய�_�, மNதT'ள 

நில0பர0ப�_� வ��வா.க0ப��. 

ெமா�த ��தைக நில0பர0ப�� Fமா  1.26.3 ெஹ.ேட  ப�தி ��தைககால� 

T$3த ெபா^� மரEக' வள .க0ப�ட ப�தியாக இ�.��. �வா� 

ெவ�$ெய�.க0ப�ட ஒ� ப�தி நிர0ப0பட4�, மNதT'ள ப�தி மைழநY  

ேசக�.க4� பயDப��த0ப��. 



 

    9 

 

4.2 நJ �+?@Hழ�  
 �வா� பண� உ�ேதசி��'ள ஆழ� நில�த$ நY  ம�ட�தி)� மிகேம� 

ம�ட�திேலேய உ'ள� ம)�� �வா� ப�திய��, எ3தவ�த நY நிைல 

கா�வா1ேளா, ஓைடகேளா ��.கிடவ��ைல. 

%ல எ
. 114/2 – லி�3� ேம)� %ற� 29மN ெதாைலவ�� உ'ள 

ஓைடய�லி�3��, %ல எ
. 119/2  - லி�3� வடகிழ.�0 ப�திய�லி�.�� 

ஊரண�ய�லி�3�� நYேரா�ட� �வா�.�' hைழயாமலி�.க த�0% நடவ$.ைக 

எ�.க0ப�ட�. 
 

தண� / நடவ"(ைகக&:  

  �வா� ப�திைய F)றி நY  வ$கா�, வ
ட� ம
 ப�$�த� Tைற]டD 

அைம.க0ப��, நYேரா�ட� இய)ைகயான வா�ட�தி� ெச�_� ப$ மா)ற0ப��. 

 வ
ட� ம
 ேச�மிட�, ப�வகால�தி� வார ஒ�Tைற]�, ம)ற 

கால�தி� மாத� ஒ�Tைற]� F�த� ெச1ய0ப��. 

 �வா� ப�தி.�' மைழநY  ெச�லாம� இ�.க F)றி_� வா1.கா� 

அைம.க0ப��, �வா�ய�D கீ�0ப�திய�� மைழநYைர ேசக���, அைத மரEக' 

வள .க4�, �வா� சாைலகள,� ெதள,0பாDக' Rல� ெதள,0பத)�� 

பயDப��த0ப��. 

 

4.3 கா+றி� �+?@Hழ�  
 �வா� பண� ெச1]� ெபா^��, �வா�ய�� ேபா.�வர�� நட.��  

ெபா^�� உ)ப�தியாகி கா)�டD கல3� இ�.�� �க'க' தாD கா)� 

அதிகமாக மாFபட காரண�. SO2  ம)�� NOx ேபா.�வர�� வாகன�திலி�3� 

ெவள,0ப�� %ைகய�லி�3� கா)றி� கா)றி� கல.கிற�. ஆனா� இ� 

மிக.�ைறவான�. 

 எதி பா .க0ப�ட அதிக0ப$யான தைரம�ட�தி� 24 மண� ேநர�தி� 

சராச�யாக �வ�3�'ள �க'க', ஆர�ப கண.ெக�.க0ப�ட �க'க' ேம� 

ப$வதா� �வா� பண� T$வ�� சராச� �க' அள4க' தாD கிைட.��. 

 98வ� சதவ Yத மதி0ப�� PM10  �க' 44.2 µg/க.மN ஆக4�, PM2.5 �க' 23.4 

µg/க.மN ஆக4� உ'ள�. இ� �வா� ��தைக ப�தி.� ெவள,ேய ேமாசமான 

பாதி0ைப ஏ)ப��தா�. ேம_� மன,த ம)�� வ�லEகினEகள,D 

ஆேரா.கிய�தி)� ேமாசமான பாதி0% எைத]� ஏ)ப��தா� ம)�� 

தாவரEக[.�� தYEகி�ைல. 
 

தண� / நடவ"(ைகக&:  

• கிராைன� க� ெவ�ட ைவர�பதி�த ர�ப கய�� பயDப���வ� 

ம)�� V ைம �ைளேபா�� �
� எ3திர�தி� பயDப���வ�. 
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• �வா�0பண� நட.�� இட�, பார� ஏ)�மிட� ம)�� கன,ம� 

பயDப���மிட� இ3த ப�திகள,� நY  ெதள,0பாDக' அைம0ப�  

• கனரக எ3திரEக' ெச�_� �வா� சாைலகள,_� நY  ெதள,0பாD 

அEகEேக ெபா���வ� 

• அ`வ0ெபா^� கழி4 �வ�யலி_�, சாைலய�_� நY  ெதள,�� �க' 

உ
டாகாம� த��த�. 

• கன,ம ேபா.�வர�தி� அதிக0ப$யான பார� ஏ)�தைல த�0ப� 

ம)�� பார� எ��� ெச�_� வாகன�திD ேம� தா பாலிD 

ெகா
� R�வ�. 

• �க'க' பர4வைத த�.க பFைம மரGFவ க' அைம0ப�  

• கா)றி_'ள மாFைவ க��0ப��த அ`வ0ெபா^� கா)��தர�ைத 

கண.ெக�0ப�. 

• கண.ெக�0% தி�ட0ப$ வா] ம
டல கா)றிD தர கண.ெக�0% 

ெச1� கா)றிD தர�ைத மதி0பL� ெச1வ�. 

4.4 தி�ட ப)திய�� ச�த �+? Hழ�: 
 F)�0%ற� ச�த�தினா� மாF ஏ)ப�வ� T.கியமாக �வா�ய�� எ3திரEக' 

ேவைலெச1வதா_� ம)�� $0ப  வாகனEகள,னா_� ஆ��. 

 தி�ட0ப�திய�லி�3� மிக அ�கி_'ள கிராமமான க�ச�ப�$ Fமா  2.20கி.மN 

ெதாைலவ�� உ'ள�. 

வைரய�.க0ப�ட அளவ�)� ேம� ச�த அள4 ெதாட Gசியாக இ�.�மானா� 

வ�லEகினEக[.�� ம)�� ெதாழிலாள க[.�� ஒ�தா.க�ைத ஏ)ப��தT$]�. 

 

தண� / நடவ"(ைக: 

• அதிமி�தியான ச�த� ஏ)ப�� �வா� பண� ப�திய�� கா�R$க' (அ) கா� 

அைட0பாDக' (அ) ேவ� த�தியான பா�கா0% சாதன� ேவைல 

ெச1பவ க[.� வழEக0ப��. 

• தி��த நடவ$.ைககாக ஒ^Eகான ச�த அள4 கண.ெக�0% Tைற 

அ`வ0ெபா^� ெசய�ப��த ேவ
��. 

• �வா� F)றி_�, அ_வலகEக' F)றி_� ம)�� �வா� சாைல 

ெந�கி_�, ச�த� ஏ)ப�� இட�தி)��, ச�த�ைத ேக��� இட0ப�தி.�� 

இைடேய ஒ�த�0%Fவ  மாதி� அைம3�, ச�த�ைத கிரகி.�� ப$யான 

பFைமயான மர� வள 0% Tைற அம�ப���வதா� ச�த�திD ெவள,0பா� 

அள4 �ைற.க0ப�கிற�. 

 

 



 

    11 

 

4.5. தாவர, வ�ல$கின �+?Hழ�: 

• இ3த தி�ட0ப�திய�� 10 கி.மN F)�வ�டார�தி�, வன0ப�தி வனவ�லE� 

சரணாலய� ம)�� உய��னEக[.� பாதி0%� ஏ)படாத ம
டல� ேபாD) 

எ�4மி�ைல. 

• கனரக எ3திரEகள,னா� ெவள,ேய)ற0ப��, மாFப��தV$ய வா].களா� 

தா.க� ஏ)ப�கிற�, ேபா�மான #F க��0பா� நடவ$.ைகக', #F 

ெவள,ேய)ற�ைத க��0ப��த அம� ப��த0ப��; ேம_� �வா�0பண� 

ப�தி, �வா� சாைல0ப�தி ேபாDற ப�திகள,� #F உ)ப�திைய. க��0 

ப��த அட �தியான பFைம மர வள 0% Tைறைய அப�வ���தி 

ெச1ய0ப��. ேம_� �க'களான Pm10, Pm2.5 ம)�� SO2, NOx 
ேபாDறவ)றி� அள4க� வா]ம
டலகா)��தர�திD வைரய�.க0ப�ட 

அளவ�)�' இ�.கிDறன. 

4.6 சOக ெபா	ளாதார �+?@Hழ�:  

 இE� �வா� பண� நட.க இ�0பதா� 41 திறைம]'ள, திறைம �ைற3த 

நப க[.� ேநர$யாக ேவைலவா10% நDைம கிைட.கிற�. ேம_� Fமா  100 

நப க' மைறTக ேவைலவா10ப�ைன அைடவா க'. V�த� வசதிகளான, 

ம���வ�, க�வ� ம)�� உ' க�டைம0% வ��வா.க� ேபாDறைவக[டD 

CSR/CER-D ப$ ம)றவசதிக[� ெச1� ெகா�.க0ப��.  

 இ3த தி�ட0ப�திய��, சRக, ெபா�ளாதார ம)�� சRக�தர 

நிைலைய0பா .�� ெபா^�, இ�தி�ட�தா� சRக ெபா�ளாதாரம�ட� ம)�� 

இ3த0ப�திய�D ம.க' வா�.ைக�தர� ெபா�வாக அதிகமா��. 

5. ெதாழி�Q�ப� ம+?� தி�ட ப)தி) மா+? ஏ+பா�"+கான 

ப*சலீைன 

 

தி�ட ப)திய�� மா+? ஏ+பாM: 

 பல வ
ண கிராைன� க� உ
டாகி இ�.க�மிடமான� இய)ைகயாகேவ 

தன,�தDைம வா13ததாக4�, ம)�� இ3த உ�ேதசி��'ள ப�தி %வ�ய�ய� 

ப$]�, கன,ம�. அைம3தி�.�� நிைலய�D ப$]� பா .�� ெபா^� 

ேவ�தி�ட0ப�தி உ�ேதசி.க0படவ��ைல. 

)வா* ெதாழி�Q�ப�தி� மா+ற�: 

 ெபா�ளாதார Tைறய�_�, Tைரயாக கன,ம�ைத ேசதாரமி�லாம_� F)�0%ற 

பாதி0ப��லாம_� �வா� பண� ெச1ய திற3தெவள,-எ3திர �வா�பண� Tைற 
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சிற3ததா��. ம)றெதாழி��ைற மாதி�, இ3த �வா�� தி�ட0ப�தி, ேவெறா� 

ப�தி.� மா)ற T$யா�. 

 இ3த தி�ட� தைரம�ட�திலி�3� அைம3த கன,ம�ைத எ�0பத)காக4� 

அதிக0ப$யாக ேசதாரமி�லா கன,ம�ைத எ�.கேவ
$ய��0பதா_� திற3தெவள, 

�வா�பண� Tைற கைட0ப�$.க0ப��.இ3தTைற கீ�ம�ட FரEகTைறைய வ�ட 

அதிக உ)ப�திைய ெகா�0பதாக4�, ெபா�ளாதார வைகய�_� ஏ)றதாக4'ள�. 

6. �+? /றHPநிைலதா(க கண(ெகM()� �ைற: 

 F)�0%ற தா.கமதி0பL�� ஆ14 வழ.கமாக �ைற3த கால�திேலேய நட�தி 

T$.க0ப��; ம)�� இ3த மதி0பL��கண.�, இய).ைகய�D சீ)ற�தாேலா 

அ�ல� மன,தன,D ெசய�பா�களாேலா ஏ)ப�� மா)றEகைள]� 

ெகா
�வரT$யா�. எனேவ F)�0%ற H�நிைலய�� ஏ)ப�� மா)றEகைள 

க
டறிய F)�0%ற H�நிைலய�� அல�கைள நிர3தரமாக கண.ெக�.�� பண� 

T.கியமானதா��. 

 கண(ெகM பண� (அ) அளவ JMெசEவத� ேநா(க�: 

• க��0ப��த.V$ய Tைறகள,D தDைம மதி0பL� (அ) தண�.ைக ெச1வ�  

• எதி கால�தி� தா.கமதி0பL�ைட ஆ14 ெச1வத)காக ஒ� அ$0பைட 

கண.�Tைறைய ஏ)ப���வ� 

7. UMத� ஆE=க& - ஆப�N ம+?� இைடW?கைள ஏ+பM�N� 

காரண�கைள மதி பXM ெசEத�: 

  �வா�கள,� உ'ள கழி4 �வ�ய�க', ம)�� கனரக எ3திரEக' தாD ஆப�� 

ம)�� இைடi�க' உ
டாவத).� காரணமாக உ'ளன. �வா� பண� 

ெதாட.க�திலி�3ேத ேம)�றி0ப��ட காரண�களா� ஏ)ப�� ச�பவEகைள 

த�.��, வழிகைள தி�டமி�� அம�ப��த ேவ
��. Tைறயான ஆப��கைள 

க��0ப���� நி வாக Tைறக' வழிவ��� வ�ப�� ம)�� அபாயEக' 

த�.க0ப��.  

8. தி�ட�தா� ஏ+பM� ந�ைமக&: 

  வ�வசயா� அX வமாக உ'ள வ���நக  மாவ�ட�தி� இ3த பலவ
ண 

கிராைன�க� �வா� வ�கிற�. ேம_� இE� %திய ெதாழி)சாைலக[� 

உ�வாகி. ெகா
$�.கிற�. 

  �வா� ��தைக ேகா�� ப�திய�� ெப�ய ெதாழி)சாைலகேளா 

அதிக0ப$யான வ�வசாய� ெதாழிேலா இ�ைல. இ3த0 ப�தி ம.கள,D வ�மான� 
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மிக.�ைறவாக உ'ள� ம)�� இவ க' ெப��பா_� அ`வ0ேபா� ெச1]� 

வ�வசாய�ைதேய ந�ப�]'ளன . அதனா� அதிகப$யான இ0ப�தி ம.க', 

ெதாழி_�, ெதாழி)சாைலக[� சா 3�'ள ப.கமான நகரEக[.� 

�$ேயறிவ��கிDறன . 

 இ3த தி�ட� ேநர$யாக 41 நப க[.��, மைறTகமாக ேபா.�வர�� 

ம)�� கன,ம பத0ப���� ெதாழி_.காக 100 நப க[.�� ேவைல வா10% 

ெகா�.கிற�. இ3த மாநில�தி� கன,ம ெதாழி)சாைலக' இ3த மாநில ம.க[.� 

ேவைல வா10% ச3த 0ப�, இ3த �றி0ப��ட ப�திய�� ஏ)ப��தி ெகா�.கிற�. 

• ெவள, ம)�� உ' க�டைம0ப�� TDேன)ற�. 

• சRக ம)�� ெபா�ளாதார க�டைம0ப�� TDேன)ற�. 

• ேவைலவா10%.கான வா10%.க' உ�வா.க�. 

• தி�ட�திD உ�ைமயாளரா� இ3த0 ப�திய�_'ளவ க[.�� 

பயDப��ப$யாக சTதாய வ�ழி0%ண 4 நிக�Gசிக', ம���வ உதவ�, 

Fகாதார ம)�� ���ப நல Tகா� Tதலியைவக' ஏ)பா� 

ெச1ய0ப�கிற�. 

• இ3த0ப�தி �வா�பண�யா� ஏ)ப�� பாதி0%கைள தண�0பத)��, 

F)�0%றH� நிைலைய ேம�ப���வத)��, அதிகப$யாக மரEக' 

வ' .�� தி�டEக' ெசய�ப��த0ப��. 

9. �+? /ற HPநிைலய�னா� ஏ+ பM� ெசலவ�� ந�ைமக& 

சிபா*� ெசEய படவ��ைல. 

  �வா�0பண� ெச1வதா� ஏ)ப�� தா.க�ைத தண�.க4�, ெதாட Gசியாக 

அளவ Y� ம)�� ப�திய�ேலேய நிவ �தி ெச1ய4� ஒ� ந�ல தி�டமிட0ப�ட 

F)�GHழ� நி வாக�தி�டT�, வ��வான தி�ட�தி)� ப�ற� கண.கீ� ெச1]� 

Tைற ஏ)பா� ெச1ய0ப��. இ3த0ப�தி �வா� பண� ெச1ய0ப�வதா�, 

தி�ட0ப�திய�_�,அதைனG F)றி]'ள ப�திய�_� சRக, ெபா�ளாதார 

நிைலயான� ெவ�வாக TDேன)ற� அைட]�. 

 எனேவ F)�GHழ� தைடநY.க. சாD� வ�ைரவ�� ெகா�.கேவ
��. 

10. �+? /ற HPநிைலைய நிவாக� ெசEF� தி�ட�: 

 F)�0%றH�நிைலைய க
.கீ� ெச1]� ஒ�ப��ைவ தி�ட உ�ைமயாள  

ஏ)ப��தேவ
��; F)�0%றH�நிைலய�D தா.க�ைத க��0ப���� 

வழிTைறகைள நி வகி0ப��, அைவகைள அம�ப���வ�� இ3த0ப��வ�D 

ெபா�0பா�� அ$0பைடய�� F)�0%ற கா)�, நY , ம
 ம)�� ஒலி 
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ஆகியவ)றிD தர�தி� ஏ)ப�� மாF அளைவ. கண.கீ� ெச1ய இ3த0ப��4 ஒ� 

ெவள,0%றTகவ கைள ஏ)ப��தி ேம)பா ைவ ெச1� வரேவ
��. 

ெதாழிலி� ஈMபMபவ*� ஆேரா(கிய� ம+?� பாNகா /: 

 ஒ� �வா� எ0ப$ ேவைல ெச1யேவ
�� எDற Tைற FரEக பா�கா0% 

இய.�நரா� உ�வா.க0ப�ட வ�திTைறகளா� ஒ^E�ப��த0ப�கிற�. FரEகG 

ச�ட� ம)�� ஆேரா.கிய வ�திகள,D வழிகா��தலிDப$, ெதாழிலாள கள,D 

ஆேரா.கிய� ம)�� பா�கா0%.�� ேதைவயான TDெனGச�.ைக 

நடவ$.ைக.க' கைடப�$.க0ப�� ம)�� பண� ெச1பவ கள,D 

ஆேரா.கிய�தி)� �றி0ப��ட கால அளவ��, ப�ேசாதைனக' நட�த0ப��. 

11. அறி(ைகய�� �"=  

 தி�ட0ப�திய�� F)�0%றH�நிைலய�D அல�கள,D தா.கமதி0பL�$� 

க
ட சாதக, பாதக பலDகள,Dப$, இE� �வா� பண� ெச1வதா�, இ3த0ப�தி 

F)�0%றH�நிைல.� எ3தவ�த ேமாசமான பாதி0% ஏ)படா� எD� 

ெத�யவ�கிற�. 


