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டவலூர் மாவட்டம் – 632 503 
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ஹேன்கன 
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திட்ட சுருக்ைம் 

I. திட்ட பின்னணி 

குவோரியின் ம ோத்த பரப்பளவு 10.90.35 மெக்ட ர், S. F. எண். 1/1 ஏ, 1/1 பி (பி), 1/2, 1/3, 1/4, 

1/5 பி, பவூரின் 1/6 ஏ  ற்றும் 412/1 ஏ, 412/1 பி, 412/2 ஏ, 412/2 பி, 412 , 415/2H, 415 / 2I, 415/2J, 

415/2K, 416/1, 416/2, 416/3, 416/5, 416/6, 416/7, 416/8, 416/9, 416 / 10, 416/11, 416/12  ற்றும் 416/13, 

ஏழச்டேரி கிரோ ம், மவம்போக்கம் தோலுகோ, திருவண்ணோ லை  ோவட் ம், த ிழ்நோடு 

 ோநிைத்தில் அல ந்துள்ளது. 

குத்தலக பகுதி கிட் த்தட்  மவற்று நிைப்பரப்பு நிைப்பரப்லப மவளிப்படுத்துகிறது. 

குவோரி குத்தலக 07.01.2019 டததியில் விண்ணப்பிக்கப்பட் து. இந்த கடிதத்லத 

 ோவட்  ஆட்ேியர், திருவண்ணோ லை கடிதம் எண்  Rc. No.182 / Kanimam / 2018, 

20.05.2019 ஆம் டததி அளிக்கப்பட் து. 

11.06.2019 அன்று நல மபற்ற 130 வது SEAC கூட் த்திலும், 29.07.2019 அன்று நல மபற்ற 

350 வது SEIAA கூட் த்திலும் இந்த திட் ம்  திப்பி ப்பட் து, ட லும் Tor Lr No. SEIAA-

TN / F.No.6847 / SEAC / ToR-634/2019, 29.07.2019 ஆம் டததி EIA / EMP அறிக்லகலய 

சுற்றுச்சூழல் டேத  திப்படீு, பரிகோரம் திட் ம், இயற்லக வள ட ம்போட்டு திட் ம் 

 ற்றும் ேமூக வள ட ம்போட்டுத் திட் ம்  திப்பி ப்படுகின்றன. இது ஒரு பட் ோ 

நிைம்  ற்றும் சுற்றுச்சூழல் அனு தி அவேர டதலவ என்பதோல், TOR 

விதிமுலறகளுக்கு முன்னர் கண்கோணிப்பு மேய்யப்பட்டுள்ளது. (MoEF சுற்றறிக்லக 

F.No.22-83 / 2014-IA-III டததியிட்  7 அக்ட ோபர், 2014) 

II. டமைாண்கம ஹபாறுப்டபற்பு 

திட்  ஆதரவோளர் அலனத்து டதலவகலளயும் உறுதியோக நிவர்த்தி மேய்வோர் 

 ற்றும் சுற்றுச்சூழல் ட ைோண்ல  திட் த்லத மேயல்படுத்துவோர்  ற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் டேத  திப்படீு, தீர்வு திட் ம், இயற்லக வள ட ம்போடு  ற்றும் ேமூக 

வள ட ம்போடு ஆகியவற்லற நிவர்த்தி மேய்வோர். 

III. சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிைள் 

கீடழ உள்ள அட் வலண -1 இல் கோணப்படுவது டபோல், திட்  எல்லையிைிருந்து 15 

கி. ீ தூரத்திற்குள் அறிவிக்கப்பட்  சுற்றுச்சூழல் ரீதியோக உணரப்பட்  பகுதிகள் 
எதுவும் இல்லை. திட்  எல்லையிைிருந்து 15 கி. ீ தூரத்திற்குள் எந்த  ோநிை 
 ற்றும் டதேிய எல்லையும் இல்லை. EIA அறிவிப்பின் படி திட் ம் ேிறப்பு 

நிபந்தலனகலளயும் மபோதுவோன நிபந்தலனகலளயும் ஈர்க்கோது. 
 



அட்டவகண -1 திட்டத்தின் 15 ைி.மீ.க்குள் சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிைள் 

எண் பகுதிைள் திட்ட எல்கையிைிருந்து தூரம் மற்றும் திகே 

1 

ேர்வடதே 
 ரபுகளின் கீழ் 
போதுகோக்கப்பட்  
பகுதிகள், அவற்றின் 
சுற்றுச்சூழல், 

இயற்லக, கைோச்ேோர 
அல்ைது பிற 
மதோ ர்புல ய 
 திப்புகளுக்கோன 
டதேிய அல்ைது 
உள்ளூர் ேட் ங்கள் 

நிகனவுச்ேின்னங்ைள்: 

எண் ஹபயர் தூரம் (~ ைிமீ) திகே 

1 பல்ைவஸ் குலக 5.47 NNW 

2 பண்ல ய ே ண படுக்லககள் 4.66 NW 

3  ோ ந்தூர் குலகக் டகோயில் 4.52 NW 

4 குலகக் டகோயில் 4.28 NW 

5 ஸ்ரீ லவகுந்த மபரு ோள் 
டகோயில் 12.69 SSW 

6 லகைேநோதர் டகோயில் 13.67 NNW 

7  ோதங்டகஸ்வரர் டகோயில் 12.96 N 

8 ஸ்ரீ லவகுந்த மபரு ோள் 
டகோயில் 13.12 N 

9 உத்திரமூர் கல்மவட்டு 12.69 SSE 
 

2 

சுற்றுச்சூழல் 
கோரணங்களுக்கோக 
முக்கிய ோன 
அல்ைது 

உணர்திறன் 
வோய்ந்த பகுதிகள் - 
ஈரநிைங்கள்,  

நீர்வளங்கள் 

அல்ைது பிற 
நீர்நிலைகள், 

க டைோர  ண் ைம், 

உயிர்க்டகோளங்கள், 

 லைகள், கோடுகள் 

நீர்நிகைைள் 

எண் ஹபயர் தூரம் (~ ைிமீ) திகே 

1 போைோர் நதி 7.96 N 

2   ந்தூர் மதோட்டி 4.68 NW 

3 டவகோவதி நதி 10.72 NNE 

4 நோதப்டபட்ல  ஏரி 12.22 NNE 

5 டேயோர் நதி 4.75 ESE 

6 உத்திரட ரூர் மதோட்டி 8.32 SSE 

7 கோல்வோய் 4.28 NNE 
 

3 

போதுகோக்கப்பட் , 

முக்கிய ோன 
அல்ைது 

உணர்திறன் 
வோய்ந்த 
தோவரங்கள் 
அல்ைது 
விைங்கினங்களோல் 
இனப்மபருக்கம், 

கூடுகள், 

டவட்ல யோடுதல், 

ஓய்மவடுத்தல், 

குளிர்கோைத்தில், 

இ ம்மபயர்வு 

இல்லை 

4 

உள்நோட்டு, 

க டைோர, க ல் 
அல்ைது நிைத்தடி 

நீர்நிகைைள் 

எண் ஹபயர் தூரம்(~ ைிமீ) திகே 

1 போைோர் நதி 7.96 N 



நீர் 2   ந்தூர் மதோட்டி 4.68 NW 

3 டவகோவதி நதி 10.72 NNE 

4 நோதப்டபட்ல  ஏரி 12.22 NNE 

5 டேயோர் நதி 4.75 ESE 

6 உத்திரட ரூர் மதோட்டி 8.32 SSE 

7 கோல்வோய் 4.28 NNE  
5 

 ோநிை, டதேிய 
எல்லைகள் இல்லை 

6 

மபோழுதுடபோக்கு 
அல்ைது பிற 

சுற்றுைோ, யோத்ரீக 
பகுதிகலள அணுக 
மபோது க்கள் 
பயன்படுத்தும் 

வழிகள் அல்ைது 
வேதிகள் 

 (SH-116) - கோஞ்ேிபுரம் - வந்தவோேி சு ோர் 3 கி. ீ. (W) 

 (NH-46) மேன்லன – கி ருஷ்ணகிரி சு ோர் 17 கி. ீ (N) 

7 
போதுகோப்பு 
நிறுவல்கள் 

இல்லை 

8 

அ ர்த்தியோன 
 க்கள் மதோலக 
அல்ைது 

கட் ல க்கப்பட்  
பகுதி 
(அருகிலுள்ள 
நகரம், நகரம், 

 ோவட் ம்) 

 ோத்தூர் கிரோ ம் அ ர்த்தியோன கிரோ ம். இது WSW ஐ டநோக்கி சு ோர்  1.85 

கி. ீ இல் உள்ளது. 

எண் 
ைிராமத்தின் 

ஹபயர் 

தூரம் (~ ைிமீ)  
மற்றும் திகே 

2011 மக்ைள் ஹதாகை 

ைணக்ஹைடுப்பின்படி 
மக்ைள் ஹதாகை 

1 பகவண் புரம் 0.72km (NNE) 777 

2 நரே ங்கைம் 1.36km (W) 1703 

3 போவூர் 1.50km (SSE) 1370 

4  ோத்தூர் 1.85km (WSW) 2147  

9 

முக்கிய ோன 
 னிதனோல் 
உருவோக்கப்பட்  
நிை 

பயன்போடுகளோல் 
ஆக்கிர ிக்கப்பட்  
பகுதிகள் 

( ருத்துவ லனகள், 

பள்ளிகள், 

வழிபோட்டுத் 
தைங்கள், ேமூக 
வேதிகள்) 

ைல்வி இடங்ைள்: 

எண் நிறுவனத்தின் ஹபயர் 
தூரம்  

(~ ைிமீ) திகே 

1 அரசு பள்ளி 4.16km NW 

2 அரசு பள்ளி 1.60km SE 

3 அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி 5.17km SW 

4 ஸ்டர கோகபுஜந்தர் குருகுளம் பள்ளி 0.66km W 

5 ஆதித்யோ ம ட்ரிகுடைஷன் பள்ளி 9.82km SSW 

6 எம்.ஜி.ஆர் அரசு ந த்தி கலைக் கல்லூரி 7.55km SE 

7 
ஸ்ரீ அண்ணோ லையர் போைிம க்னிக் 
கல்லூரி 3.54km WSW 

8 கோஞ்ேி பல்ைவன் மபோறியியல் கல்லூரி 9.11km NNW 

9 துேி போைிம க்னிக் கல்லூரி 7.26km NNW 

வழிபாடு ஸ்தைங்ைள்: 

எண் ஹபயர் தூரம்  திகே 



(~ ைிமீ) 
1 ஸ்ரீ திரு  கரடைஸ்வரர் டகோயில் 5.70km E 

2 ஸ்ரீ வலீஸ்வரர் டகோயில் 6.45km N 

3 ஸ்ரீ அ ிர்தகுஜைம்போல் ேட தோ 8.70km SE 

4 ஏ.ஜி  ிரோக்கிள் கிறிஸ்டியன் அமேம்பிளி ேர்ச் 2.94km W 

5 ேர்வவல்ைல யுள்ள கிறிஸ்து டதவோையம் 3.06km W 

6 அப்துல்ைபுரம்  சூதி 8.01km NNW 

7  ஸ்ஜித் 3.69km WSW 

மருத்துவமகனைள்: 

எண் ஹபயர் 
தூரம்  

(~ ைிமீ) திகே 

1 அரசு  ருத்துவ லன 4.34km NW 

2 அரசு  ருத்துவ லன 9.02km WNW 

3 கிரோ  உதவி அறக்கட் லள  ருத்துவ லன 2.99km WNW 

4 அரசு ஆரம்ப சுகோதோர ல யம் 7.90km NE 

5 அரசு ஆரம்ப  ருத்துவ லன 8.42km S 

ஹபாதுவான இடங்ைள்: 

எண் ஹபயர் 
தூரம்  

(~ ைிமீ) திகே 

1  ோகரல் கோவல் நிலையம் 5.75km E 

2 தபோல் அலுவைகம் 4.40km NW 

3 துலண பதிவோளர் அலுவைகம் துேி 6.85km NNW 

4 பஞ்ேோயத்து அலுவைகம் 4.59km NW 

 

ஹதாழிற்ச்ோகைைள்: 

எண் ஹபயர் 
தூரம்  

(~ ைிமீ) திகே 

1 டைோட் ஸ் ஃபுட்டவர் எண் ர்பிலரேஸ் ைி ிம ட். 3.11 WNW 

2 ஃடபோமரச் இந்தியோ (பி) ைி ிம ட். 4.37 WNW 

3 ஆஷ்டை ஆல்டீம்ஸ் இந்தியோ ைி ிம ட். 4.88 W 

4 ரோக்ட ன் இண் ஸ்ட்ரீஸ் ைி ிம ட். 4.78 WNW 

5 சூர்யோ டபக்டகஜிங். 2.66 WSW 

6 அரசு. பணி லன 9.93 N 

7 ரோஜன் & ரோஜன் இண் ஸ்ட்ரீஸ் 10.19 N 

8 ஆல்போ இன்ஜி. இண் ஸ்ட்ரீஸ் 10.16 N 

9 டி.என்.எஸ்.எம்.ேி ைி ிம ட் 10.29 N 

10 அலு ினிய இங்கோட் மதோழிற்ேோலை 8.20 W 

11 எஸ்.ஆர்.ேி திட் ங்கள் (பி) ைி ிம ட். 9.65 WNW  
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முக்கிய ோன, 

உயர்தர அல்ைது 
பற்றோக்குலற 
வளங்கலளக் 

மகோண்  பகுதிகள் 

(நிைத்தடி நீர் 

வளங்கள், 

ட ற்பரப்பு 

வளங்கள், 

வனவியல், 

விவேோயம், 

 ீன்வளம், சுற்றுைோ, 

தோதுக்கள்) 

குவோரி ந வடிக்லக 74  ீ  ட்டுட  வலரயறுக்கப்பட்டுள்ளது (நிைத்தடி நீர் 
அட் வலண நிைத்தடி  ட் த்திைிருந்து 130  ீ. எனடவ குவோரி 
ந வடிக்லகயோல் நிைத்தடி நீர் போதிக்கப்ப ோது. 

11 

ஏற்கனடவ  ோசுபோடு 
அல்ைது 

சுற்றுச்சூழல் 
போதிப்புக்குள்ளோன 
பகுதிகள் 
(தற்டபோதுள்ள ேட்  
சுற்றுச்சூழல் 
தரங்கலள 

 ீறியலவ) 

இது ஒரு புதிய குவோரி, எனடவ இப்பகுதி  ோசு அல்ைது சுற்றுச்சூழல் 
போதிப்புக்கு ஆளோகவில்லை. வளி ண் ைம்  ிகவும் புதியது  ற்றும் 
குவோரி ந வடிக்லககலள சுற்றுச்சூழல் நட்பு முலறயில் ட ற்மகோள்ள 
முன்ம ோழியப்பட் து. 

12 

சுற்றுச்சூழல் 
அபோயங்கலள 
முன்லவக்கக்கூடிய 
இயற்லக 
அபோயத்திற்கு 
ஆளோகக்கூடிய 
பகுதிகள், 

(பூகம்பங்கள், 

நீரிழிவு, 

நிைச்ேரிவுகள், 

அரிப்பு அல்ைது 
தீவிர அல்ைது 
போதக ோன 
கோைநிலை 
நிலைல கள்) 

இப்பகுதி நிை அதிர்வு  ண் ைம்–III ( ித ோன ஆபத்து பகுதி). 

 

 

 

 

 



 
படம்-1 திட்டத்தின் டடாடபா வகரபடம் 



 
படம்-2 சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் வகரபடம் திட்ட எல்கையிைிருந்து 15 ைி.மீ. 



IV. திட்ட விளக்ைம் மற்றும் டதகவைள் 

எண் விளக்ைம் விவரங்ைள் 

1 
குவோரியின் 
மபயர் 

பவூர்  ற்றும் ஏழச்டேரி கிரோ ம் ரஃப் ஸ்ட ோன்  ற்றும் 
கிரோவல் குவோரி 10.90.35 மெக்ட ர் பரப்பளவில் 

2 இருப்பி ம் 

S. F. எண். 1/1A, 1/1B(P), 1/2, 1/3, 1/4, 1/5B, 1/6A of பவூர ்  கிராமம் & 412/1A, 
412/1B, 412/2A, 412/2B, 412/2C, 412/2D, 412/2E, 412/2F, 415/1A, 415/1B, 415/1C, 
415/1D,  415/1F, 415/1G, 415/2E, 415/2F, 415/2G, 415/2H, 415/2I, 415/2J, 415/2K, 
416/1, 416/2, 416/3, 416/5,  416/6, 416/7, 416/8, 416/9, 416/10,  416/11, 416/12 & 

416/13 of ஏழசச்சரி கிராமம், வெம்பாக்கம் தாலுகா, 

திருெண்ணாமலை மாெட் டம், தமிழ்நாடு மாநிைம். 

3 நிை வலகப்போடு பட் ோ நிைம் 

4 சுரங்க குத்தலக 

குவோரி குத்தலக 07.01.2019 டததியில் விண்ணப்பிக்கப்பட் து. 
20.05.2019 டததியிட்   ோவட்  ஆட்ேியர் திருவண்ணோ லை 
கடிதம் vide Rc.No.182 / Kanimam / 2018 இந்த கடிதத்லத 
மவளியிட்டுள்ளோர். 

5 சுரங்கத் திட் ம் 

சுரங்கத் திட் த்லத திருவண்ணோ லை Rc. No. புவியியல்  ற்றும் 
சுரங்கத் துலற துலண இயக்குநர் ஒப்புதல் அளித்தோர். 182 / 

கனி ோம் / 2018 டததியிட்  24.05.2019. 

6 

எல்லை 
ஒருங்கிலணப்பு
கள் 

எண். அட்ேடரகை தரீ்க்ைடரகை 
மூகைைளுக்கு 

இகடயிைான தூரம் 

1 12º42’58”N 79°41’56”E 1-2 = 132.8 m 

2 12º43’02”N 79°41’56”E 2-3  45.4m 

3 12º43’02”N 79°41’55”E 3-4 = 12.2m 

4 12º43’03”N 79°41’55”E 4-5 =55.0m 

5 12º43’04”N 79°41’53”E 5- 6 = 125.2m 

6 12º43’08”N 79°41’54”E 6-7 = 92.0m 

7 12º43’08”N 79°41’57”E 7-8 = 11..6m 

8 12º43’07”N 79°41’57”E 8-9=48.0m 

9 12º43’07”N 79°41’59”E 9-10=26.4m 

10 12º43’08”N 79°41’59”E 10-11=24.8m 

11 12º43’08”N 79°42’00”E 11-12=29.4m 

12 12º43’08”N 79°42’01”E 12-13=63.6m 

13 12º43’05”N 79°42’00”E 13-14=56.0m 

14 12º43’05”N 79°42’02”E 14-15=10.0m 

15 12º43’06”N 79°42’02”E 15-16=126.8m 

16 12º43’06”N 79°42’06”E 16-17=48.2m 

17 12º43’05”N 79°42’08”E 17-18=96.2m 

18 12º43’02”N 79°42’07”E 18-19=15.2m 

19 12º43’02”N 79°42’08”E 19-20=61.2m 

20 12º43’00”N 79°42’08”E 20-21=36.6m 

21 12º43’00”N 79°42’07”E 21-22=57.6m 

22 12º42’59”N 79°42’05”E 22-23=35.2m 

23 12º42’59”N 79°42’04”E 23-24=32.6m 

24 12º42’58”N 79°42’04”E 24-25=38.4m 

25 12º42’58”N 79°42’05”E 25-26=60.0m 

26 12º42’57”N 79°42’05”E 26-27=6.8m 

27 12º42’56”N 79°42’05”E 27-28=38.8m 

28 12º42’56”N 79°42’04”E 28-29=137.4m 

29 12º42’55”N 79°42’00”E 29-30=41.2m 

30 12º42’57”N 79°41’59”E 30-31=9.2m 

31 12º42’57”N 79°41’59”E 31-32=9.2m 

32 12º42’57”N 79°41’59”E 32-33=42.4m 

33 12º42’58”N 79°41’58”E 33-1=73.0m 
 



7 சுரங்க முலற ஓபன் கோஸ்ட் அலர மபோறிமுலற 

8 
எந்திரங்களின் 
பட்டியல் 

எண்
. 

இயந்திரங்ைள் ஹைாள்ளள
வு 

எண்ைள் 

1 
0.90  ீ3 வோளி திறன் மகோண்  

அகழ்வோரோய்ச்ேி 0.90  ீ3 1 

2 கம்ப்மரஸ்ட ோர் 175 CFM 2 

3 ஜோக் டெ ர் - 1 

4 டிப்பர் 5/10 T 10 

5 டஜேிபி 75 HP 1 
 

9 
திட்  
வலகப்படுத்தல் 

பி 2 வலக, அட் வலண 1 (அ) தோதுக்களின் சுரங்க 

10 நிைம் டதலவ 

எ
ண் 

நிை பயன்பாடு 
தற்டபாகதய 

பகுதி (Ha.) 

குவாரி ைாைத்தில் 
(Ha.) பயன்பாட்டில் 

உள்ள பகுதி 
1. குவோரி குழி Nil 8.80.00 

2. உள்கட் ல ப்பு Nil 0.01.00 

3. ேோலைகள் Nil 0.04.00 

4. பசுல  வலளயம் Nil 0.30.00 

5. நிைவி 10.90.35 1.75.35 

ம ோத்தம் 10.90.35 10.90.35 
 

11 சுரங்க வளங்கள் 

விளக்ைம் 
ரஃப் ஸ்டடான் 

(m3) 

ைிராவல்  

(m3) 

புவியியல் வளங்கள் 76,30,070 4,36,006 

கில க்கக்கூடிய சுரங்க இருப்புக்கள் 41,22,050 3,61,396 

ஒப்புதல் சுரங்க திட் ம் படி ஐந்து 
ஆண்டுகளுக்குள் திரும்ப 

41,22,050 3,61,396 

 

12 
உற்பத்தி 
விவரங்கள் (m3) 

 ரஃப் ஸ்ட ோன் : 41,22,050 

 கிரோவல்  : 3,61,396 

13 நீர் டதலவ 

எண் நீர் டதகவ ஹைாள்ளளவு (KLD) 

1. குடிநீர்  ற்றும் உட்புற டதலவ 2.5 

2. ேோலைகள்  ீது தூேி அ க்குதல் 1.0 

3. பசுல  வலளயம் 1.0 

ஹமாத்தம் 4.5 
 

14 
எரிமபோருள் 
டதலவ 

எண் விவரங்ைள் 

ைிராவல் 

(ஹைாள்ள
ளவு) 

ரஃப் ஸ்டடான் 

(ஹைாள்ளளவு) 

ஆதாரங்ை
ள் 

1 

டீேல் 
டதலவகள் 

சு ோர் 
(ைிட் ர் / 
 ணி) 

60,230 20,61,030 
HP/BPCL/ 

IOCL/Reliance 
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 னித வள 

டதலவகள் 

எண் விளக்ைம் எண்ணிக்கை 

1 டநரடியோக பயனல ந்தது 55 

2  லறமுக ோக பயனல ந்தது 15 

ஹமாத்தம் 70 
 

17 

தி க்கழிவு 
உருவோக்கம் 
ட ைோண்ல  

எண் வகை Kg/day அைற்றும் முகற 

1 கரி  16.25 
உணவு கழிவுகள் உட்ப  நகரோட்ேி 
மதோட்டி 

2 கனி  8.75 TNPCB அங்கீகரிக்கப்பட்   றுசுழற்ேி 
ஹமாத்தம்       25 

 

18 
அபோயகர ோன 
கழிவு உற்பத்தி 

எண் 

ைழிவு 
வகை 
எண் 

விளக்ைம் 
அளவு 

(kL/Year) 
அைற்றும் முகற 

1 5.1 
கழிவு 

எண்மணய் 
4.24 

கேிவு ஆதோரம் 
மகோள்கைன்களில் 
டேகரிக்கப்பட்டு,  று 
மேயைோக்கம் / 
 றுசுழற்ேி 
மேய்வதற்கோன TNPCB 

அங்கீகரிக்கப்பட்  
முகவர். 
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 ோற்று 
தளங்களின் 
பகுப்போய்வு 
கருதப்படுகிறது 

இது ஒரு புதிய குவோரி. முழு கரடுமுர ோன கல்  ற்றும் ேரலள 
டநரடியோக டிப்பரில் டதலவப்படும் மநோறுக்கிகளுக்கு ஏற்றப்படும், 

கரடுமுர ோன கல்  ற்றும் ேரலள உள்நோட்டு கட்டு ோன 
திட் த்திற்கு பரவைோக பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

20 திட்  மேைவு 

எண் ஹேைவு 
ைட்ேத்தில் 

ஹேைவு 

1  நிலையோன மேோத்து மேைவு 46, 61,400 

2  மேயல்போட்டு மேைவு 1,05,00,000 

3  EMP மேைவு 1,80,000 

4  மேைவு  ற்றும் பரோ ரிப்பு 6,50,000 

ஹமாத்தம் 1,59,91,400/- 
 

V. அடிப்பகட ஆய்வின் டநாக்ைம் 

எண் விளக்ைம் விவரங்ைள் 

1 கண்கோணிப்பு 
ஆய்வு கோைம்  ோர்ச் 2019 - ட  2019 

2 
வோனிலை 
சூழல் 

எண் அளவுரு ைண்ைானிப்பு 

1. மவப்ப நிலை 
அதிகபட்ே மவப்பநிலை :390C 
குலறந்தபட்ே மவப்ப நிலை :220C 
ேரோேரி மவப்பநிலை   :30.470C 

2. ேரோேரி ஈரப்பதம் 68.9%  
3. ேரோேரி கோற்றின் 3.6m/s 



டவகம் 

4. ஆதிக்கம் மேலுத்தும் 
கோற்று இயக்கம் 

மதன் ட ற்கு 
 

3 

கோற்று, ேத்தம், 
நிைத்தடி நீர் 
 ற்றும்  ண் 
தர 
கண்கோணிப்பு 
இ ங்கள் 

நிகையக் 
குறியீடு 

இருப்பிடம் ைாற்றின் 
வகை 

தூரம் 
(ைி.மீ) 

திகேக்டைாண 
திகேைள் 

A1 திட்  தளம் - - 
A2 டவ ல் c/w 6.37 NNE 
A3 ேின்னோ ஏேோச்டேரி d/w 0.94 E 
A4 ேித்தலைப்போக்கம் d/w 3.65 E 
A5 அழிசூர் c/w 6.04 SSE 
A6 மவள்ள லை c/w 5.73 SW 

A7 
நரே ங்கைம் 
( ோத்தூர் அருடக) u/w 1.54 W 

A8 அப்துல்ைோபுரம் c/w 7.12 NNW 
 

4 
ட ற்பரப்பு நீர் 
 ோதிரி 
இ ங்கள் 

எண் நீர் நிகைைளின் ஹபயர்ைள் இருப்பிடக் 
குறியீடு 

தூரம் 
(ைி.மீ) 

திகே 

1 சுருட் ல் அருடக உள்ள ஏரி SW1 4.02 NE 
2 போைோர் நதி d/s SW2 8.6 NE 
3 டேயோர் நதி d/s SW3 7.37 E 
4 உத்திரட ரூர் மதோட்டி SW4 8.4 SSE 
5 டேயோர் நதி u/s SW5 6.32 SW 
6  ங்கள் அருடக உள்ள ஏரி SW6 3.47 WSW 
7   ந்தூர் மதோட்டி SW7 5.23 NW 
8 போைோர் நதி u/s SW8 8.83 N 

 

VI. ஆய்வு பகுதியின் அடிப்பகட சுருக்ைம் 

எண் அளவுருக்ைள் அடிப்பகட நிகை 

1 
சுற்றுப்புற கோற்றின் 
தரம் 

 PM10 : 42.13 - 69.77µg/m³ 
 PM2.5 : 17.68 - 29.10µg/m³ 
 NO2  : 13.39 - 27.92µg/m³ 
 SO2 : 6.28 - 13.36µg/m³ 
 CO  : 0.058 - 0.126 mg/m3 

2 
 

நீர் தரம் 

டமற்பரப்பு நீர் 
 pH    : 7 – 7.48 
 TDS    : 1147 mg/l – 2090 mg/l 
 ம ோத்த கடினத்தன்ல   : 491.5 mg/l – 800.9 mg/l 
 குடளோலரடு   : 256.4 mg/l – 791.81 mg/l. 

நிைத்தடி நீர் 
 pH    : 6.94 - 7.81 
 TDS    : 366 mg/l - 1261 mg/l 
 ம ோத்த கடினத்தன்ல   : 146 mg/l – 697 mg/l. 
 குடளோலரடு   : 96.8 mg/L - 326.42 mg/L 



3 ேத்தம் நிலை 

குவாரி பகுதி: 
மதோழில்துலற பகுதியில் பகல் டநர ேத்தம் அளவுகள் 57 dB (A) 
 ற்றும் 55 dB (A)  ற்றும் இரவு டநர இலரச்ேல் அளவுகள் 50.2 
dB (A)  ற்றும் 49.3 dB (A) ஆகியவற்றிைிருந்து டவறுபடுகின்றன. 
ஆய்வு பகுதி: 
குடியிருப்பு பகுதியில் பகல் டநர ேத்தம் அளவுகள் 44.8 dB (A) 
முதல் 52.3 dB (A) வலர  ோறுபடும்  ற்றும் இரவு டநர 
இலரச்ேல் அளவுகள்  ோதிரி நிலையங்களில் 43 dB (A) முதல் 
48.3 dB (A) வலர டவறுபடுகின்றன. 

4  ண் தரம் 

 pH     : 7.09 - 8.63 
  ின் க த்துத்திறன் : 36.9 – 269 μS/cm. (< 2000 μS/cm) 
 நீர் லவத்திருக்கும் திறன் : 5.9 - 12.43 (%). 
 லநட்ரஜன்    : 157 - 931.6 mg/kg  
 போஸ்பரஸ்   : 28 - 136.52 kg/ha   
 மபோட் ோேியம்   : 169 - 339 kg/ha 

5 
சூழைியல்  ற்றும் 
பல்லுயிர் 

ஆய்வு பகுதி தரிசு நிைம்  ற்றும் விவேோய பயிர்நிைங்கலள 
உள்ள க்கியது. ஆய்வுப் பகுதியில் கோணப்பட்  தோவரங்கள் 
ஆேோடிரோக் ோ இண்டிகோ, ஃபிகஸ் மபங்கோைனிஸ், ஃபிகஸ் 
ரிைிகிடயோேோ, எம்பிைிகோ அஃபிேினோைிஸ், ஜிேிபஸ் டஜோடஜோபோ 
டபோன்றலவ அ ங்கும். 

6 
ேமூக 
மபோருளோதோரம். 

திருவன லை  ோவட் ம் வ க்கு  ற்றும் ட ற்கில் டவலூர் 
 ோவட் த்திலும், மதன்ட ற்கில் தர் புரியின் ஒரு பகுதியிலும், 
கிருஷ்ணகிரி  ோவட் த்தின் ஒரு பகுதியிலும், மதற்டக 
விழுப்புரம்  ோவட் த்திலும், கிழக்கில் கோஞ்ேீபுரம் 
 ோவட் த்திலும் அல ந்துள்ளது.  ோவட்   க்கள் மதோலக 
24,64,875 ஆகும், இதில் 2011  க்கள் மதோலக கணக்மகடுப்பின்படி 
12,35,889 ஆண்களும் 12,28,986 மபண்களும் உள்ளனர். 

VII. எதிர்பார்க்ைப்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புைள் 

எண் விளக்ைம் விவரங்ைள் 

1 நீர் சூழல் 

ம ோத்த நீர் டதலவ 4.5KLD. ேோலை ட ங்கர்கள் ேப்லளயர்களி  ிருந்து 
ம ோத்த நீர் டதலவ பூர்த்தி மேய்யப்பட் து. கரடுமுர ோன கல்  ற்றும் 
ேரலள குவோரி ந வடிக்லககள் எந்தமவோரு கழிவுகலளயும் உற்பத்தி 
மேய்யோது. குவோரி மேயல்போட்டின் மூைம் எந்த கழிவுநீரும் 
மவளிடயற்றப்ப ோது. 
உட்புற கழிவுநீர் மேப்டிக் ட ங்கிற்கு மவளிடயற்றப்படுகிறது, அலதத் 
மதோ ர்ந்து ஊறலவத்தல் குழி. மேப்டிக் ட ங்க் அவ்வப்டபோது சுத்தம் 
மேய்யப்படும். 
சுரங்க குழி நீர், நீர் மதளித்தல்  ற்றும் பசுல  வலளயம் வளர்ச்ேிக்கு 
பயன்படுத்தப்படுகிறது 



2 கோற்று 
சூழல் 

மாசுபடு 
திைள் 

அதிைபட்ே 
அடிப்பகட 
ஹேறிவு 
(µg/m3) 

மூைத்தில் 
ஹேறிவு 

ைணிக்ைப்பட்டு
ள்ளது (µg/m3) 

ஹமாத்த 
ஹேறிவு 
(µg/m3) 

NAAQ 
தரநி
கை 

% 
அதிைரிப்பு 

PM10 69.77 74.87899 144.649 100 107.3226 
PM2.5 29.10 30.18223 59.28223 60 103.719 
SO2 13.36 0.00455 13.36455 80 0.034057 
NOx 27.92 3.63077 31.55077 80 13.00419 

 

3 ேத்தம் 
சூழல் 

ேத்தம் குலறப்பதற்கோன தடுப்பு ந வடிக்லகயோக பின்வருபலவ 
பின்பற்றப்படும். 
 கிரீன் மபல்ட் வளர்ச்ேி  ற்றும் பரோ ரிப்பு ேத்தம் அளலவக் 
குலறக்கும். 
 மதோழில்ேோர் சுகோதோரம்  ற்றும் போதுகோப்பு நிர்வோகத் தரத்தின் 
டதலவகளுக்கு அப்போற்பட்  ேத்தம் அளலவக் மகோண்  
வடிவல க்கப்பட்  உபகரணங்கள் பயன்படுத்தப்படும்.  

4 
நிை 
பயன்போடு 

கனி  லவப்பு இயற்லகயில் குறிப்பிட்  தளம்; எனடவ  ோற்று 
தளத்லதத் டதடும் டகள்வி எழுவதில்லை. குவோரி மேயல்போடு தளத்தின் 
நிை பயன்போட்டு வலகப்போட்ல   ோற்றோது. 

VIII. மற்றகவ 

எண் விளக்ைம் விவரங்ைள் 

1 
சுற்றுச்சூழல் 
கண்கோணிப்பு 
திட் ம் 

எண் 
ைண்ைா
ணிப்பு 
பகுதி 

மாதிரி 
நிகையங்ைளின் 
எண்ணிக்கை 

மாதிரியின் 
அதிர்ஹவண் 

பகுப்பாய்வு 
ஹேய்ய 

டவண்டிய 
அளவுருக்ைள் 

1. வோனவி
யல் ஒன்று 

 ணிடநர 
 ற்றும் 
தினேரி 

அடிப்பல 
யில். 

கோற்றின் டவகம் 
 ற்றும் திலே, 
மவப்பநிலை, 
ஈரப்பதம், 

வளி ண் ை 
அழுத்தம், 

 லழப்மபோழிவு. 

2. 

சுற்றுப்
புற 

கோற்றி
ன் தரம் 

2 
நிலையங்கள் 
(கீழ்டநோக்கி) 

வோரம் 
இருமுலற : 
24  ணிடநர 

கோைம் 

PM10, PM2.5, SO2, 
VOC & NO2 

3. ஒைி 

4 (இரண்டு 
தோவர 

வளோகங்களுக்
குள்  ற்றும் 

இரண்டு 
மவளிடய 
தோவர 

வளோகங்களுக்
குள்) 

ஒவ்மவோரு 
பருவத்திற்
கும் ஒரு 
முலற 

பகல்  ற்றும் 
இரவு டநரத்தில் 

சுற்றுப்புற 
ே  ோன 

மதோ ர்ச்ேியோன 
ஒைி அழுத்த 
நிலைகள் (Leq). 



4 

டி.ஜி 
மதோகுப்
பிைிருந்

து 
மவளி
டயற்ற

ம் 

டி.ஜி 
மதோகுப்பின் 
அடுக்கு 

கோைோண்டு PM10, PM2.5, SO2  
 ற்றும் CO 

5 
வோகன 
உ ிழ்
வு 

வோகனங்கள் 
நிறுத்து ி ம் 

வோகனங்க
லள 

அவ்வப்டபோ
து 

கண்கோணித்
தல் 

கோற்று உ ிழ்வு 
 ற்றும் ேத்தம், 

பி.ேி.யு. 

6 

தி க்க
ழிவு / 

அபோயக
ர ோன 
கழிவுக

ள் 

HWM 
விதிகளுக்கு 

இணங்குவலத 
ேரிபோர்க்கவும் 

அளவு 
 ற்றும் தர 
கண்கோணிப்

பு 

உ ல் நிலை, 
மபயிண்ட் 

வடிகட்டி திரவ 
டேோதலன 

(பி.எஃப்.எல்.டி), 
உைர்த்துவதில் 

இழப்பு 
(எல்.ஓ.டி), 
பற்றலவப்பு 

 ற்றும் 
கடைோரிஃபிக் 
 திப்பில் 
இழப்பு. 

7  ண் 

திட்  
தளத்திற்குள் 

இரண்டு 
இ ங்கள் 

ஆண்டிற்கு 
ஒருமுலற 

இயற்பியல் 
டவதியியல் 
பண்புகள், 

ஊட் ச்ேத்துக்க
ள், கன 

உடைோகங்கள். 

8 

நிைப்பர
ப்பு 

சூழைிய
ல் 

10 கி. ீ.க்குள், 
திட் த்லத 

சுற்றி 

மூன்று 
ஆண்டுகளு
க்கு ஒரு 
முலற 

தோவரங்களில் 
கோயங்களின் 
அறிகுறிகள் 

9 

ட ற்பர
ப்பு / 

நிைத்த
டி 

நீரின் 
தரம் 

திட்  
தளத்திற்குள் 

இரண்டு 
இ ங்கள் 

ஆண்டிற்கு 
ஒருமுலற 

ஐஎஸ்ஓ 10500 
நிலையோன 
அளவுருக்கள் 

படி 

 



2 

 ோசு 
கட்டுப்போட்டு 
ந வடிக்லக
கள் 

பின்வரும் கோற்று  ோசு கட்டுப்போட்டு ந வடிக்லககள் 
பின்பற்றப்படும்: 
 டிஜி மேட்டுகளுக்கு டபோது ோன உயரம் (6  ீ) அடுக்கு 
வழங்கப்படும். 
 பசுல  வலளயம் 0.30.00 மெக்ட ர். அபிவிருத்திக்கோக நிைம் 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது  ற்றும் பரோ ரிப்பு கோற்று  ோசுபோட்ல க் 
குலறக்கும். 
 உணவுக் கழிவுகள் உள்ளிட்  நகரோட்ேி தி க்கழிவுகள் 
நகரோட்ேித் மதோட் 
 டியில் அகற்றப்படுகின்றன. 
 அபோயகர ோன  ற்றும் பிற கழிவுகள் (ட ைோண்ல   ற்றும் 
நோடுக ந்த இயக்கம்) விதிகள் 1989  ற்றும் அதன்பிறகு 2016 ஆம் 
ஆண்டு திருத்தம் ஆகியவற்றின் படி அபோயகர ோன 
கழிவுப்மபோருட்கள் முலறயோக அகற்றப்படும். 

3 
பசுல  
வலளயம் 
ட ம்போடு 

எல்லைத் தல யில் உள்ள அலனத்தும் பூர்வகீ உயிரினங்கலள 
ந வு மேய்து பரோ ரிப்பதன் மூைம் பசுல  வலளயம் வளர்ச்ேிக்கு 
டதர்ந்மதடுக்கப்படுகின்றன. முன்ம ோழியப்பட்  கிரீன் மபல்ட்டின் 
ம ோத்த பரப்பளவு 10.90.35 மெக்ட ரில் 0.30.00 மெக்ட ர் ஆகும். 

4 

முன்ம ோழி
யப்பட்  
மேைவினங்க
ளு ன் CER 
திட் ம் 

எண் 
 

ைாைம் / 
ஆண்டு CER ஹேயல்பாடு பயனாளி 

ஒதுக்ைப்பட்ட 
ஹதாகை 
(ரூபாய்) 

குறிப்பு
ைள் 

1 2019-2020 
எழுதும் 
மபோருட்கள் 
 ற்றும் பள்ளி 
குறிப்பு புத்தகங்கள் 

பவூர் அரசு 
மதோ க்கப்ப

ள்ளி 

1,06,600 
 
-- 

2 2020-2021 
வறுல  
 ட் த்திற்குக் 
கீடழ உள்ள 
மதோ க்கப் பள்ளி 
குழந்லதகளுக்கு 
ேீருல  

பவூர் அரசு 
மதோ க்கப்ப

ள்ளி 

1,06,600 -- 

3 2021-2022 
அருகிலுள்ள 
கிரோ ங்களில் 
மபோது 
பயன்போட்டிற்கோக 
கிணறுகள் உள்ளன 

அருகிலுள்
ள 

கிரோ ங்கள் 

1,06,628 -- 

ஹமாத்தம் 3,19,828 
 

IX. சுருக்ைம் அறிக்கை 

ட டை கூறியது டபோல் கோற்று, ேத்தம், நீர்  ற்றும்  ண் சூழைில் எந்தவித ோன 

தோக்கங்களும் இல்லை. பசுல  வலளயம் இப்பகுதியில் பசுல யோன கவடரஜ்  ற்றும் 

அழகியலை ட ம்படுத்தும்.  லழ நீர் டேகரிப்பு நிைத்தடி நீர் அட் வலணலய 

ட ம்படுத்தும். டவலைவோய்ப்பு உருவோக்கம் சு ோர் 70 ஆகும். ேந்லத டதலவலய 

பூர்த்திமேய்து கட்டு ோனத் துலறகளில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது, இதன் மூைம் 

இறக்கு திலயக் குலறத்து ேந்லத டதலவ  ற்றும் ேமூக நைன்கலள நிவர்த்தி மேய்கிறது. 

ஈ.எஸ்.ஆர் ேமூகத்தின் நல்வோழ்லவ வழங்கும்  ற்றும் சுற்றுச்சூழலைப் போதுகோப்பது 

சுற்றுச்சூழல் அல ப்லபப் போதுகோக்க உதவும். இது அதிக ோன  க்களுக்கு டவலை 

வோய்ப்புகலளயும் வழங்கும். 


