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‘epHthf RUf;fk;”‘epHthf RUf;fk;”‘epHthf RUf;fk;”‘epHthf RUf;fk;”    

த�ழ்த�ழ்த�ழ்த�ழ் ெமா	
ல்ெமா	
ல்ெமா	
ல்ெமா	
ல்    

nghpaehfY}H Rz;zhk;G Ruq;fk;nghpaehfY}H Rz;zhk;G Ruq;fk;nghpaehfY}H Rz;zhk;G Ruq;fk;nghpaehfY}H Rz;zhk;G Ruq;fk;    

nghpaehfY}H fpuhkk;> mhpaY}H jhYfh> mhpaY}H khtl;lk;.nghpaehfY}H fpuhkk;> mhpaY}H jhYfh> mhpaY}H khtl;lk;.nghpaehfY}H fpuhkk;> mhpaY}H jhYfh> mhpaY}H khtl;lk;.nghpaehfY}H fpuhkk;> mhpaY}H jhYfh> mhpaY}H khtl;lk;.    

jkpo;ehL khepyk; jkpo;ehL khepyk; jkpo;ehL khepyk; jkpo;ehL khepyk;  

gug;gsT gug;gsT gug;gsT gug;gsT ----    9.94.5 n`f;NlH9.94.5 n`f;NlH9.94.5 n`f;NlH9.94.5 n`f;NlH 

ேநா�க� - 	
��ழ� த���  

��ெமாழிய�ப�ட உ
ப�தி - 6, 07,362 ட� fzf;fpy;fzf;fpy;fzf;fpy;fzf;fpy; 

jpl;l nryT jpl;l nryT jpl;l nryT jpl;l nryT ----    101010100 ,yl;rq;fs;0 ,yl;rq;fs;0 ,yl;rq;fs;0 ,yl;rq;fs; 
  

tif tif tif tif ----    gpgpgpgp 

gbg;G fhyk; gbg;G fhyk; gbg;G fhyk; gbg;G fhyk; ----    khHr; khjk; 1 Mk; Njjp Kjy; Nk khjk; 31 Mk; Njjp tiu 2018khHr; khjk; 1 Mk; Njjp Kjy; Nk khjk; 31 Mk; Njjp tiu 2018khHr; khjk; 1 Mk; Njjp Kjy; Nk khjk; 31 Mk; Njjp tiu 2018khHr; khjk; 1 Mk; Njjp Kjy; Nk khjk; 31 Mk; Njjp tiu 2018 

வ!"ண�பதார� 

jkpo;ehL fdpktsk; epWtdk; jkpo;ehL fdpktsk; epWtdk; jkpo;ehL fdpktsk; epWtdk; jkpo;ehL fdpktsk; epWtdk;     
(jkpof muRf;F cl;gl;lJ)(jkpof muRf;F cl;gl;lJ)(jkpof muRf;F cl;gl;lJ)(jkpof muRf;F cl;gl;lJ) 

  

31> fhkuh[H rhiy> jghH ngl;b vz;.2961> Nrg;ghf;fk;> nrd;id31> fhkuh[H rhiy> jghH ngl;b vz;.2961> Nrg;ghf;fk;> nrd;id31> fhkuh[H rhiy> jghH ngl;b vz;.2961> Nrg;ghf;fk;> nrd;id31> fhkuh[H rhiy> jghH ngl;b vz;.2961> Nrg;ghf;fk;> nrd;id----600 005.600 005.600 005.600 005.  

khepyk; jkpo;ehLkhepyk; jkpo;ehLkhepyk; jkpo;ehLkhepyk; jkpo;ehL    

njhiyNgrp vz;fs; : + 91 44 28410382> 28511972 
njhiy efy; vz;fs;: + 91 44 28524960 
kpd;dQ;ry; : tamin@tamingranites.com 

  

தயா%�க�ப�ட& 

 

 

 

ேவா�ேக� இ(தியா லிமிெட� 

NABET சா�றித, எ": NABET / EIA / 1720 / RA0080   ெச�/ப0யா1� கால� 19/04/2020 

NABL அ3கீகார� ெப
ற& & அ3கீகார� ெப
ற MOEF & CC, 5& தி�லி. 

ஈ-101-102, ேமேவ� ெதாழி
சாைல ப1தி, ேம�% , உத9:�, ப!� 1றிய;< 313003, ராஜ>தா� 

ெதாைலேபசி எ" 0294-6452067, ெதாைலநக�: 0294-2491826 
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‘epHthf RUf;fk;”‘epHthf RUf;fk;”‘epHthf RUf;fk;”‘epHthf RUf;fk;”    

jkpo; nkhopapy;jkpo; nkhopapy;jkpo; nkhopapy;jkpo; nkhopapy;    
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1. அறி�க� 
 

14.09.2006 Njjpapl;l EIA mwptpg;G SO 1533 (E) ,d; Njitfs; kw;Wk; 

jpUj;jq;fSf;F Vw;g nghpa ehfY}H fpuhkk;> mhpaY}H jhYf;fh> 

mhpaY}H khtl;lk;> jkpo;ehL 9.94.5 n`f;NlH gug;gstpy; 

nghpaehfY}H Rz;zhk;G Ruq;fk; vd;w jpl;lj;jpd; Rw;Wr;#oy; 

ghjpg;Gfis kjpg;gPL nra;a ,e;j mwpf;if jahhpf;fg;gl;Ls;sJ.  

 

1.1 தி�ட அைடயாள� 

jkpo;ehL mhpaY}H khtl;lk;> mhpaY}H jhYf;fhtpy; cs;s 

nghpaehfY}H fpuhkj;jpy; mike;Js;s Rz;zhk;G Ruq;f jpl;lk;> 9.94.5 

n`f;NlH gug;gstpy; (tdkw;w muR epyk;).  

jkpo;ehl;bd; mhpaY}H khtl;lk;> mhpaY}H jhYf;fhtpy; mike;Js;s 

nghpaehfY}H fpuhkj;jpy; 9.94.5 n`f;NlH gug;gstpy; Rz;zhk;G 

Ruq;f jpl;lk; mikf;f 20 Mz;L fhyj;jpw;F 05.12.1981 md;W 

Fj;jif xJf;fPl;il jkpo;ehL muR toq;fpaJ.  

30.06.1986 Mk; Mz;L Fj;jif xg;ge;jk; nray;gLj;jg;gl;lJ kw;Wk; 

29.06.2006 Mk; Mz;L Fj;jif xg;ge;jk; fhyhtjpahdJ.  

gj;J Mz;LfSf;F Ruq;f Fj;jif xg;ge;jk; GJg;gpf;f 31.05.2005 

Njjpapl;l TAMIN mYtyf fbjk; vz;.7196/ML1/2005 

tpz;zg;gpj;Js;sJ.  

1960 Mk; Mz;bd; Ruq;f jpl;lk;> fdpkts xg;ge;j tpjpfspd;gb 24A 

,d; fPo; Ruq;f jpl;lk; ePbf;fg;gl;ljhf fUjg;gl;lJ.  

,e;j Ruq;fj;jpd; Fj;jif fhyk; 31.03.2020 tiu eilKiwapy; 

cs;sJ.  

Ruq;fq;fs; kw;Wk; fdpk tsHr;rp kw;Wk; xOq;FKiw rl;lk;> 2015-d; 

tpjp 8A(6) gb eilKiwapy; cs;sJ.  
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nghpaehfY}H 9.94.5 n`f;NlH gug;gstpy; cs;s Rz;zhk;G Ruq;f 

jpl;lj;ij Ruq;f njhopy; jpl;lj;jpd; fl;Lg;ghl;lhsH xg;Gjiy 

ngw;wJ. (SZ) 

,e;jpa Ruq;f gzpafk; ngq;f@H TN/ALR/MP/LST-1900-SZ/2031 ehs;: 

03.12.2013. 

,e;j gFjpf;fhd Ruq;f jpl;lj;jpd; fhyk; Kbtiltjw;F 120 

ehl;fSf;F Kd;dH 2016-2017 Kjy; 2019-2020 tiuapyhd Ruq;f 

jpl;lk; rkHg;gpf;fg;gl;lJ. Lr.No.7176/ML1/2005, ehs;: 16.03.2016 kw;Wk; 

mNj Ruq;fq;fspd; gpuhe;jpa fl;Lg;ghl;lhsH> ,e;jpa Ruq;fq;fspd; 

gPNuh nrd;id TN/ALR/MS/LST-1339-MDS, ehs;: 21.03.2016. 

2016-2017 �த� 2019-2020 வைரயான காலப�தி வைர �ர�க� 
தி�ட� �ர�க� தி�ட�தி� காலாவதி கால�தி�� 120 நா�க��� 
�� இ�த அ�வலக� எ�.எ� . எ" 7176 / ML1 / 2005, ேததிய$�ட%: 
16.03.2016 ம�(� அேத சமய� இ�திய ப$ரா�திய க�*பா�டாள, 
�ர�க�க-, இ�திய பண$ய$ட�க-, Chennai TN / ALR / MS / LST-1339-

MDS, 21.03.2016 ேததிய$�ட 

 

1.2 தி�ட�பண!ய!� அைடயாள3காண� 

 

வ!"ண�பதார� ப%(&ைர�க�ப�ட உ%ைமயாள� 

jkpo;ehL fdpk tsk; epWtdk;  
(jkpof muRf;F cl;gl;lJ) 

 

31> fhkuh[H rhiy> jghH ngl;b vz;.2961> 

Nrg;ghf;fk;> nrd;id-600 005.  

khepyk; jkpo;ehL 

njhiyNgrp vz;fs; : + 91 44 28410382> 
28511972 

njhiy efy; vz;fs;: + 91 44 28524960 
kpd;dQ;ry; : tamin@tamingranites.com 

 

ஈ. கேணச� , 

%ைண ேமலாள, (�ர�க ��தைக)  
jkpo;ehL fdpk tsk; epWtdk;  

31> fhkuh[H rhiy> jghH ngl;b 

vz;.2961> Nrg;ghf;fk;>  

nrd;id-600 005.  

khepyk; jkpo;ehL 
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1.2.1 . தி�ட வ!ள�க� 

 

அ�டவைண 1.1 - தி�ட வ!வர3க@ ம
�� சிற�5 
அ�ச3க@ 

 

S.No வ!வர3க@ வ!வர3க@ 

1.   தி�ட�தி� ெபய, nghpaehfY}H Rz;zhk;G Ruq;fk;  

2.   தி�ட ஆதரவாள, jkpo;ehL fdpktsk; epWtdk; 

3.   தி�ட�தி� 
இ3ப$ட� 

nghpaehfY}H fpuhkk;> mhpaY}H 
jhYf;fh> mhpaY}H khtl;lk;> 
jkpo;ehL.  

4.   அ�சேரைக 
த4,�கேரைக 

11°7'3.76"N  to 11°7'21.11"N  

79°7'54.34"E  to 79° 8'11.61"E 

5.   Ruq;fjs 
fdpkts gFjp 

MSL இலி3�% 70 ம5�ட, ேம� 
(அதிகப�ச�). 

6.   fdpkts gFjp 9.94.5 n`f;NlH]; gug;gsT 
tdkw;w muR epyk;  

7.   அ3கி� உ-ள 
ரய$� நிைலய� 

Ruq;fj;jsj;jpypUe;J 6.fp.kP. 
tlNkw;F jpirapy; mhpaY}H uapy; 
epiyak; cs;sJ.  

8.   அ3கி� உ-ள 
வ$மான நிைலய� 

தி37சிராப-ள8 (9.ஆ,.எ:): 60.66 

கி.ம5: njd;Nkw;F jpirapy; cs;sJ 

9.   அ3கி� உ-ள 
ெப;ய ந4, 
அைம<க- 

1.kUijahH MW - 5.41 fp.kP (nj.Nk) 

2.fy;yhH MW      - 2.27 fp.kP. (Nk.jp) 

3.thQ;rpAk; Xil - 7.10 fp.kP. (Nk.jp) 

4.cNyhf Xil    - 4.57 fp.kP. (nj.fp.jp) 

5.nrk;gd; Xil   - 8.73 fp.kP. (nj.jp) 

6.xl;ld; Xil     - 7.14 fp.kP (nj.Nk.jp) 

7.cg;G Xil        - 5.16 fp.kP (t.fp.fp.jp) 

8.tpyd;Fb Xil - 8.12 fp.kP (nj.Nk.jp) 

10.   பா%கா�கப�ட / 
பா%கா�கப�ட 
கா*க- 

tz;zd;Fwpr;rp (gh.fh)  - 7.8 fp.kP (t.fp.jp) 

tpyq;Fb (gh.fh)            - 6.82 fp.kP 

(fp.nj.fp.jp) 
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mk;ghT+H mUfpy; (gh.fh) - 8.23 fp.kP 

(fp.t.fp.jp) 

 

11.   mUfpy; cs;s 
efuk; 

அ;ய>, 

12.   அ3கி�-ள 
கிராம�க- 

nghpaehfY}H     - 1.65 fp.kP 
(fp.nj.fp.jp) 
fhl;Lg;gphpq;fpak; - 0.52 fp.kP (nj.fp.jp) 
`];jpdhGuh      - 1.00 fp.kP (t.Nk.jp) 
 

13.   kw;w 
njhopw;rhiyfs; 

,y;iy 

 

glk; 1 :glk; 1 :glk; 1 :glk; 1 :    Ruq;f jpl;lj;jpd; tiuglk; Ruq;f jpl;lj;jpd; tiuglk; Ruq;f jpl;lj;jpd; tiuglk; Ruq;f jpl;lj;jpd; tiuglk;  
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glk; glk; glk; glk; 2222    ::::    ,izajs ($Fs;) Ruq;f jpl;lj;jpd; tiuglk; ,izajs ($Fs;) Ruq;f jpl;lj;jpd; tiuglk; ,izajs ($Fs;) Ruq;f jpl;lj;jpd; tiuglk; ,izajs ($Fs;) Ruq;f jpl;lj;jpd; tiuglk;     
(300kP (300kP (300kP (300kP &    500kP gug;gsT)500kP gug;gsT)500kP gug;gsT)500kP gug;gsT) 
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1.2.2 பய�பா�< 1�தைக ம
�� 	ர3க ெசய��ைற வ!வர�: 
��ெமாழிய�ப�டேவைல:  
Ruq;f Ntiyfs; jpwe;jntsp ,ae;jpukhf;fg;gLk;. 
fdpktsq;fis mfw;Wtjw;Fk;> Vw;Wtjw;Fk;> ,ae;jpuq;fs; 
gad;gLj;j Ntz;Lk;.  

மனBதவ��க�: �ர�க� தி�ட�தி� ப9, �ர�க� தி�ட�தி�� 35 

மன8த ச�தி ேதைவப*�. 
 

இய(திர3கைள நி��தி ைவ�க ேவ"<�: �ர�க 
இய�திர�கைள வ$;?ப*�%வத�கான வ$வர�க- கீேழ 
ெகா*�கப�*-ள அ�டவைணய$� ெகா*�கப�*-ளன : 

 

 
S.No ேநா�க� இயந�்ரங்களின்இயந�்ரங்களின்இயந�்ரங்களின்இயந�்ரங்களின் ெபயர்ெபயர்ெபயர்ெபயர ் Nos 

1 9;�லி� ெமகா ரா� ப$ேர�க, 2 

2 ஏ�(த� அகCஎ�திர� 2 

3 ேபா��வர�% 9ப,: ம�(� 
ட�ப,: 

2 

 

ந�� 

Ruq;fj;jpy; nkhj;j ePH msT RkhH 1.5 KLD FbePH> Njhl;lj;jpw;F 

njspj;jy;> nkhj;j ePH Njit tpw;gidahsHfsplk; ,Ue;J 

ngwg;gLk;.  

 

 

 

 

 

 

 

 

அடட்வைணஅடட்வைணஅடட்வைணஅடட்வைண  1.2 ந�� ேதைவ 

இ�ைல. வ!வர3க@ அள� 

KLD 

1 �9ந4, ம�(� 
வ 4�* உபேயாக� 

0.5 

2 Dசி அட���ைற 0.6 

3 ,aw;if gug;gsT 0.4 

ெமா�த� 1.5 
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1.2.3 தி�ட�தி� ேதைவ: இ�த வ"ட� கன8ம �ர�க� தி�ட�, 

தமிCநா�9� இப�திய$�, சிறிய ேவளா" நடவ9�ைகக- 
ேம�ெகா-ளப�*, <திய ெதாழி�சாைலக- மாவ�ட�தி� பரவ$ 
வ3கி�றன, ேம�� �றிபாக எ�தnthU  ெப;ய 
ெதாழி�சாைலக- ம�(� வ$வசாய நடவ9�ைககள8�� 
இ�ைல.  ச�பாதி��� ஆதார� �ைறவாகேவ உ-ள%, 

இப�திய$� உ-ள ெப3�பாலான ம�க- ப3வகால 
வ$வசாய��, ெப3�பாலான ம�க- அ3கி� உ-ள 
நகர�க���7 ெச�வதா�, பல ெதாழி�சாைலக- வள,�% 
வ3கி�றன. 
,e;j jpl;lk; 35 egHfSf;F Neub / kiwKf Ntiytha;g;Gfis 
toq;Fk;.  
 

தமிCநா�9� கன8மts ெதாழி�%ைற, மாநில ம�க���� 
�றிப$�ட தி�டப�தி��மான ேவைலவாG<கைள 
வழ��கிற%. நா�9� ெபா3ளாதார ேத�க நிைல ம�(� 
அ�நிய7 ெசலாவண$ ஆகியவ�றி� ��கிய வழி�ைறயா�� 
ப$ரதான ��கிய %ைற ெதாழி�%ைறகள8� �ர�க� %ைற 
ஒ�( . 

 

1.3. 	
��ழ� வ!வர� 

மா,7 2018 �த� ேம 2018 வைரய$லான ப3வகால Iழ� 
அ9பைடapy; ��(7Iழ� க"காண$< ேம�ெகா-ளப�ட%. 
ஆGவ$� ேபா% �Jைமயாக ஆராயப�ட ப�ேவ( 
��(7Iழ� K(பா*க- ப$�வ3மா(: 
�           நில Iழ� 

�           ந4, Iழ� (ேம�பர< ம�(� தைர ந4,) 
�     fhw;W #oy;  
�           ச�த� Iழ� 

�           உய$;ய� Iழ� 

�          சLக- ெபா3ளாதார Iழ� 
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உபகரண அ0�பைட நிைல 

நில ழ� உ@C� 5வ!ய!ய�- 
நில�தி� நிலபர<, njw;Nf ghAk; gUtfhy ejpfs; %yk; 
rpwpa tpjpKiwfs; epyj;jpd; epyg;gug;G mjpfkhfNth 
my;yJ FiwthfNth jl;ilahf cs;sJ. இப�தி�� 
அ3கி� உ-ள வட ப�தி epyq;fs; உய,�த நில�ைத 
ஆ�கிரமி�% cs;sd. ஆ�கிரமி�%-ள நிைலய$�, கி�ட�த�ட 
jhprhf ,Uf;fpd;wd. fbdkhd Rz;zhk;G fw;fshy; 
Mf;fpukpj;Js;sJ. fbd n\y; Rz;zhk;G நில�கள8� ம" 
ேம�பர< சராச;யாக �மா, 0.5 மட��. 

ந4,பாசன� சிறிய ப3வகால நதிகளா� �றி�கப*கிற%, 

அைவ அ3கி� உ-ள பாசன Fl;ilapy; 
ேச,கி�றன. �ர�கபாைத ��றிN-ள நில�கைள உல, 
ப3வகால சா�ப9�� ெகா"* வரப*கிற%. fhl;Lgpuq;fpak; 
kw;Wk; `];jpdhGuk; ��கிராம�க- ப�திய$� இ3�% �மா, 
3.fp.kP ��றளவ$� அைம�%-ளன. 

 
நில� பய�பா<: 

kz; Nkw;gug;gpy; gad;ghl;L tpsf;fk; 
 

 

வ!ள�க� 

 

த
ேபா
ைதய 
ப1தி 
(ஹா) 

த
ேபாைதய 
தி�ட கால�தி� 

(Ha) 

ேதைவ�ப<� 
ப1தி 

1வா% (ெஹா) 

epyj;jpd;கீC 
ப�தி 

8.46.0 - 8.46.0 

ேம� ம" 
வனப�திய$� 
ேசமி<  ப�தி 
ேச,�கப�*-

ள% 

1.16.0 

(அ�லாத 
வனப�

தி 
1.01.5Ha & 

Afforested 

0.14.5Ha) 

த�ேபா%-ள 
உயரமான ம" 

ம5% 
வனபா%கா< 

தி�ட� 
��ெமாழியப

�ட% 

0.16.0Ha 

1.16.0 (அ�லாத 
வனப�தி 

0.85.5 

n`f;NlH 
ம�(� 

tdtsHg;G 
0.30 .5 

n`f;NlH). 
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சாைலக- 0.01.0 - 0.01.0 

உ-க�டைம< 0.02.0 - 0.02.0 

அ�-
பய�ப*�தபட 

0.29.5 0.29.5 0.29.5 

ெமா�த 9.94.5 0.29.5 9.94.5 

 

ம" தர�: மாவ�ட�தி� ெப3�ப�தி க(< ம�(� சிவ< 
நிற கள8ம"ணா� Lடப�*-ள%. மாவ�ட�தி� காணப*� 
ம" வைககளான ேலாமாமி ம", ப$ளா� ம", ம"ண$� ம", 

மண� கள8ம" ம�(� சா"9 கள8ம" ஆகியைவ. 
 

இ�த அைம< ெபா%வாக ந4ளமான%, ேம�பரப$� சிவ< 
நிற�தி� இ3�% மா(ப*� வ"ண� �ைற�த அ9வான�தி� 
மOச- நிறமாக இ3���. உ< ம�(� கா�சிய� கா,பேன� 
�வ$�%, 6.5 �த� 8.0 வைர, ந�ல க;ம வ9கா�, ைந�ரஜ� 
ம�(� பா:பர: ஆகியவ�ைற� ெகா"93���, ஆனா� 
ெபா�டாQ ம�(� எ�மி7ைச ெபா3-கள8� ேபா%மான 
அளைவ� ெகா"93��� ம"ண$� ந�ல வ9கா� ெகா"ட 
ந*�தர ஆழ� உ-ள%. 
ெசௗதிராG , 

9. பா>, , ஆ"9மட� , அ;ய>, மாவ�ட�தி� ெஜய�க"ட�
ெதா�திக- ஆகியவ�றி� சிவ< நிற ம" அதிகமாக 
காணப*கிற% .தி3ேமS, ம�(� அ;ய>;� ப$ளா� ம" 
காணப*கிற% மாவ�ட�தி� ெதா�திக-. 

ந�� ழ� நிலப�தி ம�(� ேம�பர< ந4, ஆதார�கள8� இ3�% 
த"ண4, ேசக;�த�, மா,7 18 காலக�ட�தி� ந4, தர�தி� 
த�ேபாைதய நிைலைய மதிபT* ெசGயப�ட%. ேம '18. ேகாள 
ம"டல�தி� ேம�பர< ந4, வள8ம"டல�தி� எ�தெவா3 
வ�றாத Lல�� இ�ைல, இ3ப$U� இர"* ஆ(க- 
ஆG? ப�திய$�� பாGகி�றன. ( ஆG? ப�திய$� வ9கா� 
வைரபட�ைத பா,�க?�). 

 
தைரய$� jz;zPH ப�ேவ( மாதி;க- ப�பாG? அைன�% 
அள?fs; ப;�%ைர�கப�ட எ�ைலfs; ந�றாக 
ெசய�ப*கி�றன, எ�( கா�*கிற%. 
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கா
� 
ம
�� ஒலி 

ழ� 

PM10, PM2.5 ,SO2 ேபா�ற அள?3�க- ெசறி? அளவ$னா� ��(<ற 
கா�( தர� த4,மான8�கப*கிற% ம�(� NO2 கா�( ம�(� 
�9?க- NAAQS தர�தி��- உ-ளன. 
இைர7ச� க"காண$<, gfy; ம�(� இர? ேநர ச�த� 
�ைறவாக உ-ள ��தைக ��தைக அள?க- CPCB தர�தி��- 
உ-ளன. 

உய!%ய� 
ழ� 

உய$;ய� Iழலி� சா�தியமான தா�க�கைள மதிபT* ெசG%, 

அ9பைட தகவைல உ3வா�கி, த�ேபா%-ள தாவர�க- 
ம�(� வ$ல�கின�கள8� ��(7Iழ� நிைலைய <;�% 
ெகா-வத�காக, இப�திய$� உய$;ய� ஆG? 
நட�தப*கிற%. 
,g;gFjpapy; காணப*� caphpdq;fs; அ7�(�த�� 
ஆப�தான இன�க�� இ�ைல. ஆGவக ப�திய$� 
காணபடாத இன தாவர இன�க- காணபடவ$�ைல. 

சHக 
ெபாIளாதார 

ழ� 

ஆGவ$� ப�திய$�-ள மாதி; கிராம�க- ம�(� 
கண�ெக*< �Jவ$ன;� fzpg;Gfs; ஆகியவ�றி� Lல� 
<லனாG? ம�(� க�டைம�கப�ட ேந,காண�கள8� 
Lல� �த�ைம சLக ெபா3ளாதார jd;ik 
ேசக;�கப�ட%.பOசாய�% ப$ரதிநிதிக-, வய% வ�த 
ஆ"க�� ெப"க��, ஆசி;ய,க-, ம3�%வ 
பய$�சியாள,க-, ெதாழிலதிப,க-, வ$வசாய� ெதாழிலாள,க- , 

இைளஞ,க- ஆகிேயா;� ப$ரதிபலிபாள,கைள� 
ேத,�ெத*பத�� ஒ3 த4,< ம�(� ேநா�க�த�க மாதி; 
�ைற பய�ப*�தப�ட% . த4,< ம�(� ேநா��நிைல மாதி; 
�ைற ஆராG7சி ேதைவகள8� ேநா�க�ைத நிைறேவ�றஉத?� 
ெமா�த ம�க- ெதாைக . 

 

1.4 எதி�பா��க�ப�ட 	
��ழ� தா�க3க@ ம
�� 
உமி,� நடவ0�ைகக@ 

 

	
��ழ� 
உபகரண 

எதி�பா��க�ப�ட தா�க3க@ 1ைற�த� நடவ0�ைகக@ 

நில ழ� இடமா�ற� ம�(� ��தைக 
��தைக ப�திய$� வ9கா� 
மா�ற�. 

•        கழி? 
கழி?ெபா3�கள8�� 
ம5த�-ள நில�தி�� 
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பய�பா�* ��தைக ப�திய$� 
நில பய�பா�9� மா�ற�. 

ெப3�ேதா�ட பண$கைள 
ேம�ெகா-ள ேவ"*�.ெமா�த 
��தைக ப�திய$� �மா, 0.30.5 

ெஹ�ேட, எ� வாCநா- 
�9வ$� ேதா�ட�தி� கீC 
வ$வாதி�கப*�. ம" �ழாG 
மைழ ந4, ேசமி<�காக 
பய�ப*�தப*கிற%. 

ந�� ழ� ��ெமாழியப�ட �"ணா�< 
�ர�க�தி�கான நில�த9 ந4;� 
சாரா�ச�தி�கான 
��ெமாழி? எ%?� 
இ�ைல.பய�பா�* ��தைக 
ப�திய$� நில�த9 ந4, எ�த 
ஆதார�� இ�ைல. 
ேம�பர< ந4;� கல< 
இ�ைல.திற�தெவள8 �ர�க 
ெசயலா�க� வழ�கமாக 
ேம�பர< ந4, மா� 
ஏ�ப*கிற%.மா�பா�9� 
ஆதார�க- ெபா%வாக கழி? 
கழி? ம�(� �ர�க 
ப�திகள8லி3�% 
இய�கப*கி�றன . 

•        க,நாடக�தி� 
அைன�% ப�திகள8�� 
க,ேல"� வ9கா� 
க�டப*�. அைன�% மாைல 
வ9�ழாGக�� �ழாGகைள 
ந4��வத� Lல� 
%"9�கப�ட 
திடெபா3�கைள <ய� 
ந4ேரா�ட�தி� இ3�% 
அக�(�. �ழாய$� 
ேசக;�கப�ட ந4,, 

இைடந4�க�கைள நி(�தி, 
ேதா�ட�தி�� 
பய�ப*�தப*�. 
•  ேம�பர< ந4, 
மா�பா�ைட� �ைறபத�� 
ெப3�ேதா�ட�ைத ேம�� 
ேம�� உத?�. 
• ந4, ேமைச�� ேமேல 
�ர�க�க- ெசGயப*�. 

கா
� ழ� 

 

கா�( மா�பா�9� 
ஆதார�க-. D�க வ 4திகள8� 
ெபா3- ம�(� இய�கிக- 
இய�க� ம�(� ஏ�றப*த� 
ம�(� இற�கி�றன. 
  

  

  

•     ந4,பாசன� ம�(� 
சாைலய$� ேதைவப*� 
ேபா% ந4,பாசன� 
ெசGயப*கிற% . 

•     பய�பா�* ��தைகைய 
��றி kuk; நட? 
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•        Dசி உ�ப�திைய� 
த*�க பா%காபான உயர�தி� 
இ3�% ெபா3�கைள 
ஏ�(வத�கான இய�கி�கான 
பய$�சி. 
•        இய�க� ேபா% ெபா3- 
ம�(� பராம;< நக3� 
ேபா% உ-ளட�கிய%, இய�க� 
ேபா% ெபா3�க- சிதற� 
இ�லாம� ஏ�(த� 
ெசGயப*�. 
•        மன8தவள�ைத� 
திைசதி3பவத� Lல��, 

Nrkpg;G இய�க�ைத� 
தி�டமி*வத� Lல�� 
ேபா��வர�% ெந;ச�க- 
இ�ைல எ�பைத 
உ(திப*�த ேபா��வர�% 
ேமலா"ைம . 

•        கழி? Nrkpg;G <ற�தி� 
�ைறயான ேமலா"ைம 

•        பயU-ள எ�Uைடய 
Lட� தி�ட� அ�ல% 
ப$�ைதய �ர�க பய�பா*. 
•   ��(7Iழ� கா�( தர 
க"காண$< தி�டமிடப�ட 
க"காண$< தி�ட�தி�ப9 
��(7Iழ� கா�றி� தர�ைத 
மதிபT* ெசGய வழ�கமான 
அ9பைடய$� நட�தப*�. 
  

ச�த� ம
�� 
அதி�� 

	
��ழ� 

அ3கி� உ-ள 
ம�க-ெப;யநாய�க, நக;� 
உ-ளன,�ர�க தள�தி� 
இ3�% �மா, 1.65 கிம5 

•        �ர�க ��தைக 
��தைக எ�ைலக�ட� 
ேதா�ட�.ப7ைச வ"ண� 
ச�தமி�றி பர?வைத 
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ெதாைலவ$� கிராம�தி�.ப;�%
ைர�கப�ட msTf;F 
அபா� ெதாட,7சியான 
இைர7ச� 
நிைலக-இ3ப$U�வ$ல��க
ள8� 
ம5%தா�க� ஏ�படலா� .இைவ 
ெதாழிலாள,க- ம5% 
தா�க�ைத ஏ�ப*�த�K*�. 

�ைற�கிற%. 
•        வாகன�க- ச;யான 
பராம;< ெசGயப*�. 
•        எ�Uைடய 
நடவ9�ைகக- நா- 
வைரய(�கப*�. 
• mjpf xyprj;jk; ட�ப;� 
அUமதி�கபடா%. உய,  

ெதா�திகள8� இைச 
அைம<கைள பய�ப*�த 
ேவ"டா� எ�( இய�கிக- 
அறி?(�தப*வா,க-. 
•        அகCவாராG7சி 
பய�பா* வழ�கமான 
இைடெவள8கள8� 
இைடெவள8கேளா*  

வைரய(�கப�ட 
மண$ேநர�களாக இ3���. 
அகCவாராG7சியாள, 
வழ�கமாக 
ேசைவயா�றப*வா,. 
•   ச�த� மா�பா�9� 
வ$ைளைவ� �ைறபத��, 

கா% ெச3கிக- / 
fhjilg;ghd; ஆகியைவ  

ெதாழிலாள,க��� 
வழ�கப*� 

• ��(7Iழ� ம�(� Lல 
ச�த� நிைல க"காண$< 
��(7Iழ� அளவ 4*கள8� 
அளைவ மதிப$*வத�காக 
ெதாட,7சியான க"காண$<� 
தி�ட�தி� அளைவ மதிபT* 
ெசGவ%, இைர7ச� அளைவ� 
கவனமாக� க"காண$�த� 
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ம�(� �ைற< 
நடவ9�ைககள8� 
ெசய�திறைன மதிபT* 
ெசGத�. 

உய!%ய� 
ழ� 

Dசி ம�*ேம ப$ரதான 
மா�பா* ஆ��, இ% ப�ேவ( 
�ர�க நடவ9�ைககள8� 
இ3�% 
உ3வா�கப*�.தாவர�கள8� 
X"Yய$;யலி� வ$ைள?, 

உ�<ற�, :ேடாமா�டா, ம�(� 
�ேளாேராப$� இழ< ம�(� 
ஒள87ேச,�ைக ெசய��ைற 
�ைற< ஆகியவ�றி� 
வ9வ�தி� உ-ள%. 

•        இர? ேநர�கள8� 
�ர�க நடவ9�ைகக- தைட 
ெசGயப*�. 
• kz; GOjp> J}R> 
�ைற�க ேபா��வர�%�� 
jh, சாைல 
பய�ப*�தப*கிற%. 
•        ேபா��வர�% ேபா% 
ெபா3�க- Lடப�93���. 
•  வனவ$ய� %ைறNட� 
கல�தாேலாசைன நl�தபட 
ேவ"*� . ப$ரா�திய 
��(7Iழ� இ3<, ம" 
ம�(� ந4,நிைல 

 நிைலைமக- ஆகியவ�ைற 
பராம;�க உத?� அ9பைட 
Iழலி� ேபா% 
க"*ப$9ப$�காக 
இட�தி�� இடமள8�க 
ேவ"*�. 
• mjpfg;gbahd J}R> 
kz;> GOjp 
f�*ப*�%வத�� 
��தப*�%� சாைலக- ம5% 
ந4, ெதள8�த� ெசGயப*�. 
• kz; GOjp J}Rfisf; 
fl;Lg;gLj;j kuq;fs;> 
nrbfs; cUthf;fg;gLk;.  

•  எ�தெவா3 
பா%கா�கப�ட / பா%காப�ற 
ஆைல ந4�கப*த� அ�ல% 
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எ*�கப*த� 
அUமதி�கபடா%. 
•        mjpf rj;jk; xypg;ghd; 
பய�ப*�த தைட உ�பட 
�ைறயான ேபா��வர�% 
ேமலா"ைம; அதிக அள? 
வாகன�கள8� இைச 
உபேயாகி�த� ம�(� 
வாகன�கள8� வழ�கமான 
பராம;ப$� ம5தான க�*பா* 
ஆகியைவ வாகன 
இய�க�திலி3�% 
ெதா�தரைவ� �ைற�க 
வலிN(�%கி�றன. 
• Rw;W #oypd; 
ெசய�பாடாக ெசய�ப*� 
இைர7ச� வழ�கமான 
இைடெவள8கள8� 
நி(�தப*�, இதனா� 
ெதாட,7சி �றி�%வ$*� 

•        Ruq;f ெதாழிலாள,க- 
க�வ$ ம�(� வ$ழி<ண,? 
தி�ட�க- ஏ�பா* 
ெசGயப*�. 

சHக 
ெபாIளாதார 

ழ� 

ேந�மைற தா�க3க@: 
•    திறைமயான 
ேவைலவாG< திற� வாG�த 
திற� வாG�த / திறைமய�ற 
திறைமய�ற / திறைமய�ற 
ெதாழிலாள8 ச�தியாக 
ப�ேவ( %ைறகள8� �ர�க� 
ெதாழி�கைள நட�தி, 
ேபா��வர�% %ைறகள8� 
மைற�கமான 
ேவைலவாG<க- உ-ளன. 

•        ந4,பாசன சாைல, 

உைழ��� தள�க- ம�(� 
ச�கர� ம�(� 

 ெதா�9 கJ?த� வசதி  

ஆகியவ�றி� த"ண 4, 
ெதள8�த� ேபா�ற Dசி 
உ�ப�திைய 
 க�*ப*�த ேபா%மான 
நடவ9�ைகக- 
ேம�ெகா-ளப*�. 
•        அY��ைற 
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•    ஒப�தேவைலக�ட� 
வண$க வாGப$� 
அதிக;��� . 

•    இப�திய$� 
ெபா3ளாதார வள,7சிய$� 
��ேன�ற�. 
•    ெபா% வாC�ைக 
தர�தி� ��ேன�ற� ம�(� 
அறி? பகி,?. 
•    CSR ெசய�பா*. 
எதி�மைற தா�க3க@: 
•    �ர�க நடவ9�ைககள8� 
இ3�% Dசி� தைல�ைற 
அ3கி�-ள ப�திய$� உ-ள 
ெதாழிலாள,க- ம�(� 
ம�க�ைடய ஆேரா�கிய�தி� 
எதி,மைறயான தா�க�ைத 
ஏ�ப*�%�. 
•    அY�"* 
வ 4திக-ேசதமைடவத� 
Lல� அY��ைறபாதி�கப
*�. 
•    அ3கி�-ள 
ேவளா"ைம� %ைற Dசி� 
தைல�ைறயா� 
பாதி�கபடலா�. 

சாைலக- க�*மான�  

ம�(� பராம;<. 
•        ேபா��வர�% ேபா% 
ெபா3�க- Lடப�93���. 
• rhiyfs; midj;Jk; 
rPuhf mikf;fg;gl;bUf;Fk;.  

  

ெதாழி�சா� 
உட�நல� & 

பா&கா�5 

D��� ெவள8பா* �வாச 
ப$ர7சைனகைள வ$ைளவ$���. 
உட�Jதியான 
ஆப�&க@:ெசய�திற� 
அ(ைவ சிகி7ைசய$� ேபா% 
காய�க- ெபா%வாக :லி: 
ம�(� வ 4C7சிNட� 
ெதாட,<ைடயைவ;வ 4C7சி / 
நக3� ெபா3-க�ட� 

த�திவாG�த ஊழிய,கள8� 
ேம�பா,ைவய$� கீC 
அைன�% பா%கா< 
நடவ9�ைககள8�� 
பய�பா�* J}R> GOjp 
ப�திய$� ேவைல 
ெசGயப*�.ெதாழிலாள,க- 
Dசி மா:�, பா%கா< ftrk;> 
ெஹ�ெம� ம�(� ப$ற 
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ெதாட,< ெகா-��க-; ம�(� 
D��� NghJ 

காய�க- ஏ�படலா�, அ�ல% 
இய�திர�கைள நக,�%த� 
(எ.கா. ட�ப,க-). 
  

பா%கா< உபகரண�கைள 
வழ��வ,. தள�தி� ந�� 
பராம;�கப*� �த�  

உதவ$ ெப�9  

பராம;�கப*�. 
இ�த அ�ச�ைத� தண$�க, 

ப$�வ3� நடவ9�ைகக- 
ெசய�ப*�தப*�: 
•      %�லியமான  

சாைலக- ம5% வழ�கமான 
த"ண4, ெதள8���. 
•      ெதாழிலாள,க��� Dசி 
மா:� வழ�கப*�. 
•      ெநறி�ைறகள8�ப9 
ெதாழிலாள,க��� �றிப$�ட 
கால�ெக* ம3�%வ 
ப;ேசாதைன 
ேம�ெகா-ளப*�. 
•      ம3�%வ 
பதிேவ*க-பராம;�கப*�. 
•      ெதாழிலாள,க��� 
ம3�%வ வசதிக-. 
•      ேநாGக- ஆர�ப 
அறி�றிக��, 

கவன8�கப�டா�, அ�தைகய 
ெதாழிலாள,க- Dசி நிைற�த 
வள8ம"டல�தி� எ*�கப�ட 
ம�(� ப$ற இட�கள8� 
ெபா3�தமான ேவைலக- 
எ*�கப*�. 
•     தன8ப�ட பா%கா< 
உபகரண�க- 
ெதாழிலாள,க��� 
வழ�கப*�. 
•      ெதாழிலாள,க- 
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1.5 தி�ட3க@ ந�ைமக@: - 
இ�த வ"ட� கன8ம �ர�க� தி�ட� தி�ட�, தமிCநா�9� இ�த 
மாவ�ட�தி�, �ைற�த ேவளா" ெசய�பா*க- 
ேம�ெகா-ளப�*, <திய ெதாழி�சாைலக- மாவ�ட�தி� 
வசி�கி�றன, �றிபாக �ர�க� ெதாழி� ��தைக�� 
வழ�கப�ட ப�தி எ�த ��கிய ெதாழி�க- ம�(� வ$வசாய 
நடவ9�ைகக-. இல�� ப$ரா�திய�தி� ச�பாதி��� ஆதார� 
�ைறவாகேவ உ-ள%, இப�திய$� உ-ள ெப3�பாலான 
ம�க�� ப3வகால வ$வசாய��, ெப3�பாலான kf;fs; 
mUfpy; cs;s நகர�க���7 ெச�வதா�, பல ெதாழி�சாைலக- 
ம�(� ெதாழி�சாைலக- வள,�% வ3கி�றன. 
 

,e;j jpl;lk; 35 egHfs; Neub / kiwKf Ntiytha;g;Gfis 
toq;Fk;.  

தமிCநா�9� கன8ம� ெதாழி�%ைற மாநில ம�க���� 
�றிப$�ட தி�டப�தி��மான ேவைலவாG<கைள 
வழ��கிற%. நா�9� ெபா3ளாதார வள,7சி ம�(� அ�நிய7 
ெசலாவண$ ஆகியவ�றி� ��கியமான ெசய�பா�ைட� 
ெகா"93��� ப$ரதான ��கிய %ைற ெதாழி�%ைறகள8� 
�ர�க� %ைற ஒ�றா��.               
 

 

சHக ேம�பா�< மதி�ப;<, ஆ� & ஆ� நடவ0�ைக தி�ட� 

ேவைலவாG< வ9வ�தி� அ3கி�-ள கிராம�கள8� 
கிராமவாசிக- ம5% ேந,மைற தா�க�ைத ஏ�ப*�%�. ��தைக 
ப�திய$� எ�த மன8த �9ேய�ற�� இ�ைல. இதனா� மன8த 
�9ேய�ற�தி� எ�த தா�க�� இ�ைல, இதனா� ஆ, & ஆ, 
தி�ட� ேதைவபடா%. 

ெதாழி�சா, பய$�சி 
அள8�கப*வ,. 
•      �ர�க�தி� ேபா% 
பண$யாள;� பா%கா< 
எ�Uைடய% வ$தி�ைறக-. 
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பண!5%L� ப1திய!� கI�& Jதியான மM�5 ம
�� 
ம�வா,� 

 

எ�Uைடய �ழி (க-) என ைவ<� ெதாைகைய 
ம5�ெட*பத�� ப$� ம5"*� Fopfs; நிர<த� இ�ைல, இ% 
�ர�க�தி� �9வ$� இ�த ப�தி�� ந4;� ஆதாரமாக?�, �ர�க 
ப�திapy;. ேசமி�த ந4, உ-நா�* ம�(� பாசன 
ேநா�க�க��காக பய�ப*�தபடலா�.�ழிகள8� ேசமி�% 
ைவ�கப*� ந4,  

 
பறைவக- ம�(� ம5�கள8� ந�ல வாCவாதாரமாக?�, 

ம5�ப$9��� �ள� அ�ல% gwitfs; சரணாலயமாக?� 
உ3வா�கப*�. ஏர� �த� ஜூ� மாத�தி�  
ேகாைடகால�தி� எ�Uைடய தள�தி� த9மனான ந4, Nrkpg;G 
fiufs; உ-ளன. ேசமி�த ந4, அ3கி�-ள கிராமவாசிக��� 
ந�ல ந4, ஆதாரமாக இ3���. எ�Uைடய  
ப�தி வ 4�*வசதி ம�(� ப$ற உ-க�டைம<கள8� இ3�% 
வ$*வ$�கப�93�கிற%, எனேவ ம(வாC? ஏ�படா%. 
காபா�றப�ட ம" பா%கா< ம�ட�, �ழி(க-) எ�ைல(க-) 
vy;iyf; fw;fs; ம5% ைவ�கப�93�த%, இ% கா* வள,< 
தி�ட�தி�� பய�ப*�தப*�. �"ணா�< ைவ< �ர�கபாைத 
ந4,�ேத�க�ைத உ3வா���, இ% வள,�% வ3� தாவர�க��� 
பயU-ளதாக இ3���, ேம�� �வ$மாட�க- ம�(� 
�9ந4, ேதைவக��� கிராமவாசிக- ேதைவகைள \,�தி 
ெசGயலா�. 

 

1.6 ��(7Iழ� ேமலா"ைம தி�ட� 

 

��(7Iழ� ேமலா"ைம தி�ட�தி� ��கிய ேநா�க�, 

��(7Iழ� மா�க�*பா�* �ைறைய நைட�ைற 
ப*�%வேதா*, ப$ரேதச�தில ��(7Iழ� சமநிைலைய 
பராம;பத���, ப$ரேதச�தி� ெசய�பா�* ம�(� ப$�ைதய 
ெசய�பா*கள8� ேபா% நிைலயான வள,7சிைய 
ேம�ப*�%வத��� ஆ�� . 
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1.6.1 ��(7Iழ� அ�டவைண 

க"காண$< அ�டவைண ேச,�% க"காண$< அள?க-, 

க"காண$< அதி,ெவ"க- ம�(� fhy msT ஆகியைவ கீேழ 
அ�டவைணய$� ெகா*�கப�*-ளன. 
 

அ�டவைண 1.3 Rw;Wr;#oy; msTfSf;fhdRw;Wr;#oy; msTfSf;fhdRw;Wr;#oy; msTfSf;fhdRw;Wr;#oy; msTfSf;fhd    கண்காணிப்�கண்காணிப்�கண்காணிப்�கண்காணிப்� 

அடட்வைணஅடட்வைணஅடட்வைணஅடட்வைண 

 

வ!வர3க@ 
க"காண!�5 

அதி�ெவ"க@ 

நிைலய� 
கால 

��கிய 
க"காண!�5 
அள�I�க@ 

ேம�பர< ந4, 
/ நில�த9 ந4, 
மாதி; 

ஒ3 வ3ட�தி� 
இர"* �ைற 

- 

EC, PH, 

TDS, TSS,இ3�<, 

க9ன�த�ைம, 

கார�த�ைம, 

�ேளாைர*க-, 

கா�சிய�, 

ெம�ன 4சிய�, 

ைந�ேர�*க-, 

ச�ேப� , மா�கன 4�& 

ஃ^ைர*க-. 
��(7Iழ� 
கா�( தர 
க"காண$< 

ஒ3 வ3ட�தி� 
இர"* �ைற. 

24/8 

மண$. 
PM 2.5 PM 10 , SO 2ம�(� 
NO 2. 

ச�த� 
க"காண$< 

ஒ3 வ3ட�தி� 
இர"* �ைற. 

8/1 மண$. 
DB (A) இ� 
நிைல.நா- / இர? 

ம" மாதி; 
ஒ3 வ3ட�தி� 
இர"* �ைற 

- 

PH, இய�க�, க;ம 
ெபா3�கள8� 
ஊ*3வ�, ந4, 
ப$9��� திற�, 

கார�த�ைம 
ம�(� அைம<. 

 
 
எ�Uைடய ேம�பா,ைவ அதிகா;களா� க"காண$< 
ேம�ெகா-ளப*�. எ� ேமலாள, ��(7Iழ� ெச�வ$�காக 
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ெபா(ேப�(� ெகா-ளப*வா,, க"காண$< தி�ட�தி� 
சிறபான ெசய�பா�9�� ெபா(பாக இ3பா,. 
 

1.6.2 க"காண!�5 ைமய�தி� ெசய�பா<க@ 

1. ேமேல உ-ள அ�டவைணய$� ெகா*�கப�ட 
��(7Iழ� அள?க-, ��(7Iழ� க"காண$<கைள 
ெவள8<ற ஏெஜ�சியா� அ�ல% மி�கல நி,வாக�தா� 
உ3வா�கப*� க"காண$<� �Jவா� ெசய�ப*�த 
ேவ"*�. க"காண$< தி�ட� ம�(� tsp    ம"டல�தி� 
��(7Iழ� நிைலைய வ$திக- ப9 ந�ல நிைலய$� 
பா%கா�கப*வைத உ(திப*�த கவன� ெச��தப*�. 
 

2. த*< நடவ9�ைககள8� ெசய�திறைன� 
க"காண$�கg;gLk;. 

 

3. jpdrhp Ntiy nra;Ak; Ntiyahl;fspd; %yk; 
Ruq;fq;fspd; fopTfs; kw;Wk; Fg;igfs; ghJfhg;ghd 
,lj;jpy; Nrkpj;J itf;fg;gLk;.  

 

4. தள,வான ெபா3�கள8� nkd;ikahf;fk; my;yJ 
Ftpg;gjd; fhuzkhf ve;jkhjphpahd nghUl;fSf;Fk; 
khiyapy; tbfhy; Nrhjid tof;fkhd xd;W.  

 

5. ஒ3 கால க�ட�தி� ,aw;if tsq;fs; வள,7சிைய 
உ(தி ெசGயTk; ம�(� gy;YapH ngUf;fk; elg;gl;l 
,aw;if tsq;fs; fz;fhzpf;fg;gLk;.  

 

6. khRf;fl;Lg;ghl;L xg;Gjypd;gb ePH நிைலகள8� 
அள?க- Fwpj;J fz;fhzpf;fg;gLk;. 

 

7. ��(7Iழ� கா�(� தர�ைத க"காண$�த�, 

வ$3�ப$ய க"காண$< இ3ப$ட�ைத ேம�ப*�%த� 
ம�(� கீCேநா�கிய திைசக- ஆகியவ�ைற� 
க"காண$�த� ம�(� க�*பா�* நடவ9�ைகக- 
திற�பட நைட�ைற ப*�தப*கி�றன எ�பைத 
உ(திப*�த?�. 
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8. ெதாழிலாள,க- உட�நல� ச;பா,�கப*வதா�, 

வழ�கமான உட�நல� ம�(� பா%கா<�காக?�, 

பண$ய$ட�தி� �வாசி�க�K9ய Dசி kw;Wk; fhw;W 
ெதாட,�% Rw;Wr;#oy; fz;fhzpg;G fUtp %yk; 
fz;fhzpf;fg;gLk;.  

 

9. ெதாழிலாள,க- �காதார நிைல ப�றிய தகவ�க- 
பராம;�கப*�. 

 

10. ெதாழிலாள,க- ம�(� ப$ற பண$யாள,கள8ைடேய 
பா%கா< வ$ழி<ண,ைவ உ3வா��வத�காக பா%கா< 
வார� தி�ட�கைள top elj;Jjy;.  இ% அைன�% 
%ைறய$ன3ட� இைண�% ப�ேவ( உபகரண�க�ட� 
பா%காபாக ேவைல ெசGNமா( ெதாழிலாள,க��� 
அறி?(�%கிற%. 

 

11. ��ெமாழியப�ட கிராம�கள8� சLக 
ெபா(<ண,? நடவ9�ைகக- ேம�ெகா-ளப*வைத 
உ(தி ெசGய Ntz;Lk;. 

 

12. ��(7Iழ� ெதாட,பான நடவ9�ைககைள அ�%ட� 
ெவள8<ற �கவ, நி(வன�க�ட� ஒ3�கிைண�த�. 

 

13. அைன�% Rw;Wr;#oy; rl;l jpl;lq;fSf;F 
ml;ltizg;gb gpd;gw;Wjy;.  

 

 1.6.3 	
��ழ� ேமலா"ைம ைமய� 

 

சிறிய ��(7Iழ� ேமலா"ைம ப$;?, ப$ரா�திய�தி� உ-ள 
ெதாழிலாள,க- ம�(� ம�க-ெதாைக �காதார�, கா* வள,< 
ம�(� ப7ைச kuq;fs; வள,7சி ேபா�ற <-ள8வ$வர�கைள 
ேசக;ப% ேபா�ற அைன�% நடவ9�ைககைளN� 
ஒ3�கிைண���. 
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,aw;if tsq;fspd; அப$வ$3�தி�கான நடவ9�ைக� தி�ட� 
ப$�வ3� அ�டவைணய$� ெகா*�கப�*-ள%: 
 

 

அடட்வைணஅடட்வைணஅடட்வைணஅடட்வைண 1.4 : ,aw;if tsq;fspd; ml;ltiz  

ஆ"< 
மMத�@ள 

1�தைக ப1தி 
Fj;jif vLj;j 

gFjp 
ெமா�தk; 

  
ப1தி 
(Ha.) 

மர3க@ ப1தி 
(n`f;NlH) 

மர3க@ ப1தி 
(n`f;NlH) 

மர3க@ 

த�ேபா%-ள 0.14.5 150 - - - - 

xd;W 0,200 200 - - - - 

இர"டா�  
0,200 200 

- - - - 

L�றா� 
0,200 200 

- - - - 

ehd;fhk;  0,200 200 
- - - - 

Ie;jhk; 0,200 200 
- - - - 

Ie;jhtJ 
ஆ"9� 
�9வ$� 

1.16 1150 - - - - 

fdpkts 
Ruq;f 
,Wjp 
epiy 

- - - - - - 

ெமா�தk; 1.16 1150 7.52 7500 8.68 8000 

 

 

1.6.4 Rw;Wr;#oy; Nkyhz;ik tuTRw;Wr;#oy; Nkyhz;ik tuTRw;Wr;#oy; Nkyhz;ik tuTRw;Wr;#oy; Nkyhz;ik tuT----nryT nryT nryT nryT     
 

              கீC�க"ட அ�டவைணயான% ��(7Iழ� பா%கா< 
ம�(� ெதாட,7சியான ெசலவ$ன�கைள ெவ�றிகரமாக 
க"காண$�க?� க�*பா�* நடவ9�ைககைள அம�ப*�த?� 
ஒ�*ெமா�த �த_�ைட வழ��கிற%. 
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(�தN< ம
�� ெதாட��சியான ெசல�) 

 

அடட்வைணஅடட்வைணஅடட்வைணஅடட்வைண 1.5 : �ற்�ச!்ழல்�ற்�ச!்ழல்�ற்�ச!்ழல்�ற்�ச!்ழல் பா"காப�்பா"காப�்பா"காப�்பா"காப�்  அள#$களின்அள#$களின்அள#$களின்அள#$களின் 

ெசல%ெசல%ெசல%ெசல% 

வ!வர3க@ 

  

Hலதன ெசல� 

( O . 

வIடா(திர 
ெதாட��சியான 
ெசல� ( O . 

��ெமாழிய�ப�ட ��ெமாழிய�ப�ட 

மா� க�*பா�* 
(ந4, Nl�க,, ePH 

tbfhy;> 
Rw;Wr;RtH)  

5,00,000 / - 1,00,000 / - 

மா� 
க"காண$< 

2,50,000 / - 50,000 / - 

த;� நில�தி� 
நட? 

3,00,000 / - 50,000 / - 

ெதாழி� 
உட�நல� & 

பா%கா< 

1,00,000 / - 25,000 / - 

இதர nryT 1,00,000 / - 25,000 / - 

ெமா�த 
nrytpdq;fs; 12,50,000 / - 2,50,000 / - 
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r%f nghWg;G> $l;L eltbf;iffspd; nryT 

அடட்வைணஅடட்வைணஅடட்வைணஅடட்வைண - 1.6 r%f nghWg;G> $l;L eltbf;iffs; 
 

S.No. 1றி�ப!�ட ,yl;rk; / இ� 
ெசல� - 

 

1.   ப-ள8 அ�ல% கிராம�தி� க�*மான� 
ம�(� ேம�பா�* நடவ9�ைகக- 
(ெப"க��� �ள8யலைற, சாைல 
பராம;<, �9ந4, வசதி ஆகியைவ 
ேதைவ) 

1.0 / -  

2.   அ3கி�-ள கிராம�கள8� உ-ள 
ம3�%வ �கா�கள8� இலவச ம3�% 
வ$நிேயாக� ஏ�பா* ெசGjy;.  

1.0 / -  

ெமா�த� 2.0 / -  

       

1.7 �0�க@ 

எனேவ, இ% ஒ3 ேந,மைறயான �றிேப�9� �9�கபடலா�, 

அைதெயா�9 த*< நடவ9�ைகக- ம�(� ��(7Iழ� 

ேமலா"ைம தி�ட� ெசய�ப*�தப*�ேபா% �ர�க fdpk 

jpl;lj;jpd; ேபா% எ�Uைடய ெசய�பா*க- தா�க�ைத 

ஏ�ப*�%�.  

 


