
 

வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு & 
சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்ட அறிக்ரக 

(விதிகளின்படி பபாது மக்கள் கருத்துமகட்பு கூட்டத்திற்காக 
சமை்ப்பிக்கப்பட்டது 

EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் அதன் திருத்தங்கள்) 

 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சாதாைண கல் & கிைாவல் குவாைி 
குத்தரக பகுதி: 4.16.23 பெக்மடை் 

(பிைிவு B: குழும பகுதி 8.72.73 பெக்மடை்) 

 

கண்கானிப்பு காலம் - அக்மடாபை் முதல் டிசம்பை் 2021 
வரை 

திட்ட இருப்பிடம் 

புல எண். 822 (P), 823/A, 823/B & 829/A (P) 

நால்ர ாடு கி ாமம், காங்கயம் தாலுகா, 
திருப்பூ  ்மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

திட்ட ஆதைவாளை்: குத்தரகதாைை் 
திரு. A.D.இளங்ரகா, 
S\o. துர சாமி, 

எண். 531/C, மமயின் ர ாடு, குன்னத்தூ  ்ரபாஸ்ட், 
ஊத்துக்குளி தாலுக்கா, 

திருப்பூ  ்மாவட்டம். தமிழ்நாடு – 638 103. 
ஆமலாசகை் 

 

என்விமைா ைிமசாை்சஸ் 

NABET சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1922/SA0133 

பைஜி. கூட்டு. 1904 ரூப்நகை் CHS, SV சாரல, கண்டிவலி மமற்கு, 
மும்ரப 400067, மகாைாஷ்டிைா 

பதாரலமபசி: +91 8087985556 

 

ஜனவைி 2022 



 

உைிரமயாளை் மூலம் மமற்பகாள்ளுதல் 

 

திரு.A.D.இளங்ரகா எனும் நான் தமிழ்நாடு மாநிலம், திருப்பூ  ்
மாவட்டத்தில், காங்கயம் தாலுகாவில் நால் ர ாடு கி ாமத்தில் புல 
எண். 822 (P), 823/A, 823/B & 829/A (P), இல் 4.16.23 மெக்ரட  ்ப ப்பளவு 

மகாண்டது. குழும ப ப்பளவு 8.72.73 மெக்ரட ில் உள்ளது, SEIAA ஆல் 

குறிப்பு விதிமுரைகளில் வகுக்கப்பட்ட நிபந்தரனகளுக்கு இந்த 

உறுதிமமாழிரய வழங்கவும், கடிதம் எண். முன்மமாழியப்பட்ட 

குவா ிக்கு SEIAA-TN/F.No.8460/SEAC/ToR-1009/2021 ரததி 28.07.2021. 

 

அறிக்ரக இணங்கப்பட்டது, சம ப்்பிக்கப்பட்ட த வு மை்றும் 

அறிக்ரகயில் வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்ரமயாகரவ ச ியானரவ 

 

Date: 16/1/2022 

 

 

 

 

திரு. A.D.இளங்ரகா, 
S\o. துர சாமி, 
எண். 531/C, மமயின் ர ாடு, குன்னத்தூ  ் ரபாஸ்ட், 
ஊத்துக்குளி தாலுக்கா, 
திருப்பூ  ்மாவட்டம். தமிழ்நாடு – 638 103. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

நிபுணைால் பிைகடனம் 

 

சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டுக்கு பங்களிக்கும் நிபுண க்ளின் அறிவிப்பு “நால்ர ாடு கி ாமம் சாதா ண கல் மை்றும் கி ாவல் குவா ி 822 (P), 823/A, 

823/B & 829/A (P), காங்கயம் தாலுக்கா, திருப்பூ  ்மாவட்டம், தமிழ்நாடு 4.16.23 

மெக்ரட  ்ப ப்பளவு மகாண்டது. குழும ப ப்பளவு 8.72.73 மெக்ரட  ்ஆகும். 

திட்ட ஆத வாள :் குத்தரகதா   ் திரு. A.D.இளங்ரகா. கண்கானிப்பு காலம் 

அக்ரடாப  ்முதல் டிசம்ப  ்2021 வர . 

 

ரமை்கூறிய சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு உருவாக்கிய பின்வரும் திைனில் 

நான் சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு குழுவின் ஒரு பகுதியாக இருந்ரதன் 

என்பரத இதன் மூலம் சான்ைளிக்கிரைன் 

  

சுை்றுசச்ூழல் ஆரலாசக :்  

மபய :் முரனவை். மிலிந்த் P. குண்டல் 

 

  

ரகமயாப்பம் மை்றும் ரததி: …………………………………………………… 

ஈடுபாட்டின் காலம்: அக்ரடாப  ்2021 முதல் டிசம்ப  ்2021 வர  

மதாட ப்ு தகவல்: 

மின்னஞ்சல்.: info@enviroresources.in 

ரகரபசி. +91-9867898844  

 

பசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணை்கள்: 

வ.எண் 
பசயல்பாட்டு 

பகுதிகள் 

நிபுணைின் 

பபயை ்

ஈடுபாடு 

(காலம் மற்றும் 

பணி**) 

ரகபயாப்பம் 

மற்றும் மததி 

1.  AP* திமி  ்ஷா 

பிப் வ ி 2021 முதல் 

ஜனவ ி 2022 வர  

(தாக்கத்தின் 

அரடயாளம் மை்றும் 

மதிப்பீடு, ப ிந்துர  

குரைப்பு 

நடவடிக்ரககள்) 

 

2.  WP* ப் தீம் கதம் 

பிப் வ ி 2021 முதல் 

ஜனவ ி 2022 வர  

(தாக்கத்தின் 

அரடயாளம் மை்றும் 

மதிப்பீடு, ப ிந்துர  

 

mailto:info@enviroresources.in


 

வ.எண் 
பசயல்பாட்டு 

பகுதிகள் 

நிபுணைின் 

பபயை ்

ஈடுபாடு 

(காலம் மற்றும் 

பணி**) 

ரகபயாப்பம் 

மற்றும் மததி 

தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள்). 

3.  SE* 
அனில் 

மஷண்ரட 

பிப் வ ி 2021 முதல் 

ஜனவ ி 2022 வர  

(தாக்கத்தின் 

அரடயாளம் மை்றும் 

மதிப்பீடு, ப ிந்துர  

தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள்) 

 

4.  EB* 
பாஸ்க  ்

மயங்கல் 

பிப் வ ி 2021 முதல் 

ஜனவ ி 2022 வர  

(தாக்கத்தின் 

அரடயாளம் மை்றும் 

மதிப்பீடு, ப ிந்துர  

தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள்) 

 

5.  HG* 
மிலிந்த் P. 

குண்டல் 

பிப் வ ி 2021 முதல் 

ஜனவ ி 2022 வர  

(தாக்கத்தின் 

அரடயாளம் மை்றும் 

மதிப்பீடு, ப ிந்துர  

தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள்) 

 

6.  GEO* 
மிலிந்த் P. 

குண்டல் 

பிப் வ ி 2021 முதல் 

ஜனவ ி 2022 வர  

(தாக்கத்தின் 

அரடயாளம் மை்றும் 

மதிப்பீடு, ப ிந்துர  

தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள்) 

 

7.  SC* 
பாஸ்க  ்

மயங்கல் 

பிப் வ ி 2021 முதல் 

ஜனவ ி 2022 வர  

(தாக்கத்தின் 

அரடயாளம் மை்றும் 

 



 

வ.எண் 
பசயல்பாட்டு 

பகுதிகள் 

நிபுணைின் 

பபயை ்

ஈடுபாடு 

(காலம் மற்றும் 

பணி**) 

ரகபயாப்பம் 

மற்றும் மததி 

மதிப்பீடு, ப ிந்துர  

தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள்) 

8.  AQ* ப் தீம் கதம் 

பிப் வ ி 2021 முதல் 

ஜனவ ி 2022 வர  

(தாக்கத்தின் 

அரடயாளம் மை்றும் 

மதிப்பீடு, ப ிந்துர  

தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள்) 

 

9.  NV* 
பா த்்ரதா 

முக ஜ்ி 

பிப் வ ி 2021 முதல் 

ஜனவ ி 2022 வர  

(தாக்கத்தின் 

அரடயாளம் மை்றும் 

மதிப்பீடு, ப ிந்துர  

தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள்) 

 

10.  LU* 
மிலிந்த் P. 

குண்டல் 

பிப் வ ி 2021 முதல் 

ஜனவ ி 2022 வர  

(தாக்கத்தின் 

அரடயாளம் மை்றும் 

மதிப்பீடு, ப ிந்துர  

தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள்) 

 

11.  RH* 
சந்ரதாஷ் 

குப்தா 

பிப் வ ி 2021 முதல் 

ஜனவ ி 2022 வர  

(தாக்கத்தின் 

அரடயாளம் மை்றும் 

மதிப்பீடு, ப ிந்துர  

தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள்) 

 

  

 

 



 

அங்கீகாைம் பபற்ற ஆமலாசகை் அரமப்பின் 

தரலவை/்அங்கீகைிக்கப்பட்ட நபைின் பிைகடனம் 

திமி  ்ஷா எனும் நான் இதன்மூலம், ரமை்கூறிய வல்லுந க்ள் EIA “நால்ர ாடு 

கி ாமம் சாதா ண கல் & கி ாவல் குவா ிரய 822 (P), 823/A, 823/B & 829/A (P), 

காங்கயம் தாலுக்கா, திருப்பூ  ் மாவட்டம்  என்ை முகவ ியில் 

தயா ித்துள்ளன  ்என்பரத உறுதி மசய்கிரைன்., தமிழ்நாடு 4.16.23 மெக்ரட  ்

ப ப்பளரவக் மகாண்டுள்ளது. குழும ப ப்பளவு 8.72.73 மெக்ரட  ் ஆகும். 

திட்ட ஆத வாள :் குத்தரகதா   ் திரு. A.D.இளங்ரகா. அக்ரடாப  ் முதல் 

டிசம்ப  ் 2021 வர யிலான ஆய்வுக் காலம். இந்த அறிக்ரகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தவைான தகவல்களுக்கு ஆரலாசக  ் அரமப்பு 

முழுரமயாகப் மபாறுப்ரபை்க ரவண்டும் என்பரதயும் 

உறுதிப்படுத்துகிரைன். 

இந்த EIA அறிக்ரகரயத் தயா ிக்கும் ரபாது, பணிரய ரமை்மகாள்வதில் 

மநறிமுரையை்ை நரடமுரைகள், கருத்துத் திருட்டு மை்றும் மவளிப்புை த வு / 

உர  ஆகியரவ முரையான ஒப்புதலின்றி பயன்படுத்தப்படவில்ரல என்று 

சான்ைளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

ரகமயழுத்து:… …………………………………………………………………………………………………………  

மபய :் திரு. திமி  ்ஷா 

பதவி: ACO & MD இன் தரலவ  ்

EIA ஆரலாசக  ்அரமப்பின் மபய :் என்விர ா  ிரசா ச்ஸ், மும்ரப. 

NABET சான்றிதழ் எண். & பவளியீட்டு மததி: NABET/EIA/1922/SA 0133 and issue 

date June 12, 2021  
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ரசாதரன மை்றும் அளவுத்திருத்த 

ஆய்வகங்களுக்கான ரதசிய 

அங்கீகா  வா ியம் 

NE வடக்கு கிழக்கு 



 

xi 

 

NH ரதசிய மநடுஞ்சாரல 

NNE வடக்கு கிழக்கின் வடக்கு 
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SC பட்டியல் சாதி 

SE மதன் கிழக்கு 

SEIAA 
மாநில சுை்றுசச்ூழல் தாக்க 
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SH மாநில மநடுஞ்சாரல 

SHE 
பாதுகாப்பு, சுகாதா ம் & 

சுை்றுசச்ூழல் 
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SOI ச ர்வ ஆஃப் இந்தியா 

SPCB மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வா ியம் 

SPM இரடநிறுத்தப்பட்ட துகள்கள் 

SSW மதன்ரமை்கின் மதை்கு 

ST பட்டியல் பழங்குடி 

SW மதன் ரமை்கு 

TC மமாதத் கா ப்ரனட் 

TDS மமாதத் கர ந்த திடப்மபாருள்கள் 

ToR குறிப்பு விதிமுரைகள் 



 

xii 

 

TPD ஒரு நாரளக்கு டன்கள் 

UNFC 
ஐக்கிய நாடுகளின் கட்டரமப்பு 

வரகப்பாடு 

USDA அமம ிக்காவின் விவசாயத ்துரை 

USEPA 
யுரனமடட் ஸ்ரடட்ஸ் சுை்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு நிறுவனம் 

VT மதாழில் பயிை்சி 

RF ஒதுக்கப்பட்ட காடு 

PF பாதுகாக்கப்பட்ட காடு 

W ரமை்கு 

WNW வடரமை்கு ரமை்கு 

WSW மதன் ரமை்கு ரமை்கு μg/m3 
ஒரு மீட்ட  ்கனசது த்திை்கு ரமக்ர ா 

கி ாம் μm ரமக்ர ா மீட்ட  ்

cu. m கன மீட்ட  ்

dB மடசிபல் 

gm/sec ஒரு மநாடிக்கு கி ாம் 

gm/cc ஒரு கன மீட்டருக்கு கி ாம் 

hr/day ஒரு நாரளக்கு மணிரந ம் 

kg கிரலாகி ாம் 

Kg/hr ஒரு மணி ரந த்திை்கு கிரலா 

Kg/ha ஒரு மெக்ரடருக்கு கிரலா 

km கிரலாமீட்ட  ்

m மீட்ட  ்

mg/l ஒரு லிட்டருக்கு மில்லிகி ாம் 

mm மில்லிமீட்ட  ்

Sq.km சது  கிரலாமீட்ட  ்
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குறிப்பு விதிமுரறகள் இணக்கம் 

SEIAA, தமிழ்நாடு வழங்கிய புள்ளி வா ியான ToR இணக்கங்கள் ஒரு 

பகுதியின் உத்ரதச சாதா ண கல் மை்றும் கி ாவல் குவா ிக்கு 4.16.23 

மெக்ரட ,் மமாதத் குழும பகுதி அரமந்துள்ள புல எண் 822 (P), 823/A, 

823/B & 829/A (P) திருப்பூ  ் மாவட்டம், காங்கயம் தாலுகா, நால்ர ாடு 

கி ாமம், தமிழ்நாடு. SEIAA வழங்கிய ToR இன் விவ ங்கள் பின்வருமாறு. 

 

குத்தரகதாைை் முன்பமாழிவு எண் குறிப்பு விதிமுரறகள் 

கடிதம் 

திரு. A.D. 

இளங்மகா 

 

SIA/TN/MIN/61843/2021 SEIAA-TN/F.No.8460/SEAC/ToR-

1009/2021 

 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR)  திரு. A.D. இளங்மகா 

 

 

வ. 

எண். 

நிரல இணக்கம் 

கூடுதல் நிபந்தரனகள் SEAC 

1 

சு ங்கம், பணிபு ியும் 

பணியாள க்ளின் பாதுகாப்பு 

மை்றும் நிரலயான சு ங்கத்தின் 

மகாள்ரகரயப் பின்பை்றி 

சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகரளக் 

கருத்தில் மகாண்டு சு ங்கத்தின் 

அதிகபட்ச ஆழத்ரத 37 மீட்ட ாகக் 

கட்டுப்படுத்துதல். ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கும் ரமலாக 

சு ங்கத்திை்கு அனுமதி. 

சு ங்கத்திை்காக 37மீ சு ங்க ஆழத்ரத 

கரடபிடிக்கும் மை்றும் ஐந்து வருட 

திட்ட காலத்தில் சு ங்கத்திை்காக 

179931 கன மீட்ட  ்மை்றும் 3294 கன 

மீட்ட  ்சு ங்கத்ரத மட்டுரம குவா ி 
மசய்யும். 

2 

அங்கீக ிக்கப்பட்ட சு ங்கத் 
திட்டத்தின்படி, சுை்றியுள்ள 

பகுதியின் நீ -்புவியியல் ஆட்சி 

மை்றும் பாதுகாப்பான சு ங்கம் 

ஆகியவை்ரைக் கருத்தில் 

மகாண்டு 5 மீட்ட  ்உய ம் 

ப ாம ிக்கப்பட ரவண்டும். 

அங்கீக ிக்கப்பட்ட சு ங்கத் 
திட்டத்தின்படி 5 மீட்ட  ்உய ம் 

ப ாம ிக்கப்படும். 
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3 

திட்டத்ரத முன்மமாழிபவ  ்

மியாவாக்கி காடு திட்டத்ரத நிறுவ 

ரவண்டும். 

மாசுபாட்டின் சிக்கரல சமாளிக்க 

ஒவ்மவாரு ஆண்டும் ச ியான பசுரம 

மபல்ட் உருவாக்கப்படும். 

4 

500 மீ மை்றும் 1 கி.மீக்குள் தை்ரபாது 

பல நீ ந்ிரலகள் உள்ளன, எனரவ 

அந்த நீ ந்ிரலகரளக் கருத்தில் 

மகாண்டு பாதிப்பு ஆய்வு 

நடத்தப்படும். 

நீ ந்ிரல மை்றும் தாக்கம் பை்றிய 

விவ ங்கள் அத்தியாயம்-4 இன் பி ிவு 

4.5 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

5 

மூலத்திலிருந்து உமிழ்வு மை்றும் 

சு ங்கம் மை்றும் கனிமங்களின் 

ரபாக்குவ த்து கா ணமாக 

தப்பிரயாடிய உமிழ்வு கா ணமாக 

ஏை்படும் ஒட்டுமமாத்த தாக்க 

பகுப்பாய்வு மதிப்பீடு மசய்யப்பட 

ரவண்டும் மை்றும் அறிக்ரக 

சம ப்்பிக்கப்படலாம். 

காை்றின் த  மாடலிங் பை்றிய விவ ம் 

அத்தியாயம்-4 இன் பி ிவு 4.3 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

6 

EIA விளக்கக்காட்சியின் ரபாது, 

அருகிலுள்ள சு ங்கங்களில் 

அதிகபட்ச ஆழம் மகாடுக்கப்பட 

ரவண்டும். அரனத்து கிளஸ்ட  ்

சு ங்கங்களின் த வுகரளயும் 

கருத்தில் மகாண்டு தாக்க ஆய்வு 

நடத்தப்படும். 

அரனத்து கிளஸ்ட  ்சு ங்கங்கரளயும் 

கருத்தில் மகாண்டு வர வு EIA 

தயா ிக்கப்படுகிைது. 

7 

திட்ட ஆத வாள ,் அந்த இடத்ரதச ்

சுை்றி அரமந்துள்ள கிணறுகளின் 

எண்ணிக்ரக மை்றும் சு ங்க 

நடவடிக்ரகயால் கிணறுகளில் 

ஏை்படும் பாதிப்புகள் 

ஆகியவை்ரை விவ ிக்கும் நீ ம்ட்ட 

வர படத்ரத அளிக்க ரவண்டும். 

நீ ந்ிரல விவ ம் அத்தியாயம் 3 இன் 

பி ிவு 3.12 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

நீ ந்ிரலகள் மீதான தாக்கம் 

அத்தியாயம்-4 இன் பி ிவு 4.5 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

8 

முன்மமாழியப்பட்ட சு ங்கப் 

பகுதிக்கு அருகில் அரமந்துள்ள 

நிலத்தடி நீ  ்மட்டம், விவசாய 

நடவடிக்ரககள் மை்றும் 

நீ ந்ிரலகளான ஆறுகள், 

மதாட்டிகள், கால்வாய்கள், 

குளங்கள் ரபான்ைவை்றில் 

முன்மமாழியப்பட்ட சு ங்க 

நடவடிக்ரககளின் தாக்கத்ரத 

மதிப்பிடுவதை்கு திட்ட ஆத வாள  ்

நீ -்புவியியல் ஆய்ரவ நடத்துவா .் 

நீ -்புவியியல் ஆய்வின் விவ ம் 

அத்தியாயம்-3 இன் பி ிவு 3.12.3 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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9 

திட்ட ஆத வாள  ்1 கிமீ (சுை்ைளவு) 

உள்ள நிலத்தடி நீ  ்இரைத்தல் 

மை்றும் திைந்த கிணறுகளின் 

எண்ணிக்ரக மை்றும் 

மரழக்காலம் மை்றும் பருவமரழ 

அல்லாத இ ண்டு காலங்களிலும் 

நீ  ்நிரலகள் பை்றிய விவ ங்கரள 

அளிக்க ரவண்டும். 

முன்மமாழிபவ  ்இந்த பகுதியில் 

உள்ள PWD / TWAD இலிருந்து 

மரழக்காலம் மை்றும் பருவமரழ 

அல்லாத பருவங்களில் நீ ம்ட்ட 

மட்டத்தின் த ரவ ரசக ிக்க 

ரவண்டும். 

திைந்த கிணறுகள் பை்றிய விவ ங்கள் 

அத்தியாயம் 3 இன் அட்டவரண 3.14 

இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன மை்றும் நீ  ்

அட்டவரணயின் விவ ம் அத்தியாயம்-

3 இன் பி ிவு 3.12.3 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

10 

சு ங்கம், கி ஷ க்ள் மை்றும் தளப் 
பகுதிரயச ்சுை்றியுள்ள பிை 
மசயல்பாடுகளால் விவசாயப் 
பகுதியில் ஒட்டுமமாத்த தாக்க 
ஆய்ரவ முன்மமாழிபவ  ்

ரமை்மகாள்வா .் 

விவசாயத்தின் மீதான தாக்கம் 

அத்தியாயம்-4 இன் பி ிவு 4.10 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

11 

சுை்றியுள்ள கிணை்றின் விவ ங்கள் 

மை்றும் சு ங்கத்தால் நிலத்தடி 

நீ ில் ஏை்படும் ஒட்டுமமாத்த 

தாக்கத்ரத மதிப்பிடுவது EIA 

ஆய்வின் ஒரு பகுதியாகும். 

திைந்த கிணறுகள் பை்றிய விவ ங்கள் 

அத்தியாயம் 3 இன் அட்டவரண 3.14 

இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

நீ ந்ிரலகள் மீதான தாக்கம் 

அத்தியாயம்-4 இன் பி ிவு 4.5 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

12 

சமூக-மபாருளாதா  ஆய்வு 

சு ங்கங்களில் இருந்து l0 கிமீ 

இரடயக மண்டலத்திை்குள் 

ரமை்மகாள்ளப்பட ரவண்டும். 

அத்தியாயம்-3ன் பி ிவு 3.14ல் 

விவ ங்கள் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

13 

சு ங்க குத்தரகக்கு 

பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி மை்றும் 

சு ங்க நடவடிக்ரகயின் ரபாது 

அதன் ரமலாண்ரம ஆகியவை்றில் 

ஒரு ம  ஆய்வு ஆய்வு (எண், 

இனங்களின் பல்ரவறு மபய ,் 

வயது ரபான்ைரவ) 

ரமை்மகாள்ளப்படும். 

ம த்தின் விவ ங்கள் இறுதி EIA 

அறிக்ரகயில் மகாடுக்கப்படும். 

14 

MoEF & CC அலுவலக 

குறிப்பாரணயின்படி இரடயக 

மண்டலத்திை்குள் இருக்கும் 

உள்ளூ  ்வசிப்பவ க்ளின் 

இறுதி CER விவ ங்கள் மபாது 

விசா ரணயிலிருந்து மபாதுமக்களின் 

கருத்துகள்/ரதரவகளுக்குப் பிைகு 

வழங்கப்படும். 
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ரதரவரய கருத்தில் மகாண்டு CER 

நடவடிக்ரககள் ரமை்மகாள்ளப்பட 

ரவண்டும். 

15 

முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திை்கான வி ிவான சு ங்க 

மூடல் திட்டம் சம ப்்பிக்கப்படும். 

சு ங்கத் திட்டம் இரணப்பு-VIII ஆக 

இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 

16 

துரளயிடுதல் மை்றும் 

மவடிப்பதை்காக சு ங்கத்தின் 

மசயல்பாட்டின் ரபாது 

மதாழிலாள க்ளின் பாதுகாப்பு 

மை்றும் சுகாதா  அம்சங்கள் 

மை்றும் சுை்றியுள்ள குடியிருப்புகள் 

பை்றிய வி ிவான அறிக்ரக 

சம ப்்பிக்கப்பட ரவண்டும். 

உடல்நலம் மை்றும் பாதுகாப்பு 

விவ ங்கள் அத்தியாயம்-4 இன் பி ிவு 

4.8 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

17 

"குறிப்பு விதிமுரைகள்" 

பி சச்ிரனக்கான ப ிந்துர  

விரளவுக்கு உட்பட்டது 

மாண்புமிகு NGT, முதன்ரம மபஞ்ச,் 

புது தில்லி OANo.186 இன் 2016 இல் 

(MANo.350/2016) மை்றும் 

OANo.200/2016 மை்றும் OANo.580/2016 

(MANo.1182/2016) மை்றும் 

OANo.102/2017 மை்றும் OANo.404l2016 

(MANo.758/2016, MANo.92012016, 

MANO.l12212016, MANO.l212017 & 

MANo.843/2017) மை்றும் 

OANo.40512016 மை்றும் OANo.520 of 

2016 (MANo.981/2016, 

MANo.982/2016 & MANo.38412017). 

குறிப்பிட்டா  ்

18 

சு ங்க குத்தரக பகுதியின் 

கல்மவட்டு பை்றிய வி ிவான 

ஆய்வு அளிக்கப்பட ரவண்டும். 

பாடம்-2ன் பி ிவு 2.9ல் கல்மவட்டு 

பை்றிய விவ ம் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

19 

திட்ட முன்மமாழிபவ ,் ஜிபிஎஸ் 

ஆயத்மதாரலவுகள் மை்றும் 

நடப்பட்ட ம ங்களின் பட்டியலுடன் 

தை்ரபாதுள்ள பசுரமப் பட்ரட 

பகுதியின் விவ ங்கரள 

புரகப்படங்கள்/ஆவணங்களின் 

நகலுடன் அளித்து, EIA 

அறிக்ரகயில் ரச க்்கப்பட 

ரவண்டும். 

கி ீன் மபல்ட்டின் விவ ம் அத்தியாயம்-

4ன் பி ிவு 4.11 மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

SEIAA இன் கூடுதல் நிபந்தரனகள் 
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1 

SEAC இன் ப ிந்துர யின்படி, 

சு ங்கம், பணிபு ியும் 

பணியாள க்ளின் பாதுகாப்பு 

ரபான்ை கா ணங்களால் ஏை்படும் 

சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகரளக் 

கருத்தில் மகாண்டு 37 மீட்ட  ்வர  

சு ங்கத்தின் அனுமதிக்கப்பட்ட 

இறுதி ஆழம் 

மை்றும் நிரலயான சு ங்கத்தின் 

மகாள்ரகரயப் பின்பை்றி, அதன் 

விரளவாக அதிகபட்சமாக 

179931cm சாதா ணக் கல் மை்றும் 

3294cu.m ச ரள 

அனுமதிக்கப்படுகிைது. 

ஐந்து ஆண்டுகளாக சு ங்கம். 

சு ங்கத்திை்காக 37மீ சு ங்க ஆழத்ரத 

கரடபிடிக்கும் மை்றும் ஐந்து வருட 

திட்ட காலத்தில் சு ங்கத்திை்காக 

179931 கன மீட்ட  ்மை்றும் 3294 கன 

மீட்ட  ்சு ங்கத்ரத மட்டுரம குவா ி 
மசய்யும். 

2 

MoEF& cc அலுவலக 

குறிப்பாரணயின்படி F.No.22-

65/20|7JA.III ரததியிட்ட: 30.09.2020 

மை்றும் 20.10.2020 மபாதுக் 

கலந்தாய்வின் ரபாது 

முன்ரவக்கப்பட்ட கவரலகரள 

முன்மமாழிபவ  ்நிவ த்்தி 

மசய்வா  ்மை்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட அரனத்து 

நடவடிக்ரககளும் அதன் ஒரு 

பகுதியாக இருக்க ரவண்டும். 

சுை்றுசச்ூழல் ரமலாண்ரம 

திட்டம். 

இறுதி EIA இல் மபாது கலந்தாய்வின் 

ரபாது எழுப்பப்பட்ட கவரலகரள 

உள்ளடக்கி நிவ த்்தி மசய்யும். 

நிரலயான TOR 

1)  

1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு 
வா ியான உை்பத்தி விவ ங்கள் 
மகாடுக்கப்பட ரவண்டும், 1994 

ஆம் ஆண்டுக்கு முன்ன  ்எந்த ஒரு 
வருடத்தில் எட்டப்பட்ட அதிகபட்ச 

உை்பத்திரய மதளிவாகக் 
குறிப்பிட ரவண்டும். EIA அறிவிப்பு 

1994 நரடமுரைக்கு வந்த பிைகு 
உை்பத்தியில் ஏரதனும் அதிக ிப்பு 
ஏை்பட்டுள்ளதா என்பரதயும் 

திட்டவட்டமாகத் மத ிவிக்கலாம். 
மிக உய ந்்ததுஉை்பத்தி 1994 க்கு 

முன் எட்டப்பட்டது. 

குவா ி முன்பு EC கடிதம் எண் மகாண்ட 
1.68.0 மெக்ரடருக்கு மசல்லுபடியாகும் 

EC உடன் ரவரல மசய்தது. SEIAA-

TN/F.No.4842/EC/1(a)/2869/2015 ரததி 
15.02.2016. இரணப்பு IIமை்றும் CTO 

நடவடிக்ரககள் எண். 

F.1307TPN/RS/DEE/TNPCB/TPN/A/2020 ரததி: 

23.09.2020. 

அவ து முன்மமாழிவு B1 வரக 

கிளஸ்ட  ்சூழ்நிரலக்கான 

சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி. அரனத்து 

குத்தரககளின் ஒருங்கிரணந்த 

கிளஸ்ட  ்ப ப்பளவு 8.72.73 மெக்ரட  ்
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ஆகும், இது 5 மெக்ரடருக்கு 

அதிகமாகும். 

2)  

குவா ியின் உ ிரம 
குத்தரகதா   ்சா ப்ானவ  ்

என்பரத ஆத ிக்கும் 
ஆவணத்தின் நகல் மகாடுக்கப்பட 

ரவண்டும். 

குத்தரகதா  ின் மபய ில் LOI 
அதாவது 27.01.2021 ரததியிட்ட 
துல்லியமான பகுதி மதாட ப்ு 

கடிதத்தின் நகல் இரணப்பு I ஆக 
இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 

3)  

அங்கீக ிக்கப்பட்ட குவா ி திட்டம், 
EIA மை்றும் மபாது விசா ரண 

உள்ளிட்ட அரனத்து 
ஆவணங்களும் குவா ி குத்தரக 
பகுதி, உை்பத்தி நிரலகள், கழிவு 

உை்பத்தி மை்றும் அதன் 
ரமலாண்ரம, சு ங்க 

மதாழில்நுட்பம் ரபான்ைவை்றின் 
அடிப்பரடயில் ஒன்றுக்மகான்று 
இணக்கமாக இருக்க ரவண்டும் 

மை்றும் மபய ில் இருக்க 
ரவண்டும். 

குத்தரகதா  ின் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டா .் 

4)  

குவா ி குத்தரகப் பகுதியின் 
அரனத்து மூரல 

ஒருங்கிரணப்புகளும், உய  ்
மதளிவுத்திைன் படம்/ 

ரடாரபாஷீட், நிலப்ப ப்பு தாள், 
புவியியல் மை்றும் பகுதியின் 
புவியியல் ஆகியவை்றில் 
மிரகப்படுத்தப்பட்டிருக்க 

ரவண்டும். முன்மமாழியப்பட்ட 
பகுதியின் அத்தரகய படம் நில 
பயன்பாடு மை்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் (ரகா  ்மை்றும் பஃப  ்
மண்டலம்) பிை சுை்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கரள மதளிவாகக் காட்ட 
ரவண்டும். 

குவா ி குத்தரக பகுதியின் அரனத்து 
மூரல ஒருங்கிரணப்புகளும் 

மிரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன உய  ்
மதளிவுத்திைன் படங்கள் படம் 1.2 

அத்தியாயம் 1 இல். குவா ி குத்தரகப் 
பகுதி மை்றும் நிலப் பயன்பாடு மை்றும் 
ஆய்வுப் பகுதியின் பிை சுை்றுசச்ூழல் 
அம்சங்கரளக் காட்டும் ரடாப்ரபா 
வர படம் (ரகா  ்மை்றும் பஃப  ்

மண்டலம்) 

5)  

இந்திய ச ர்வ ஆஃப் இந்தியா 
ரடாரபாஷீட்டில் 1:50,000 அளவில் 

அப்பகுதியின் புவியியல் 
வர படம், அப்பகுதியின் நில 
வடிவங்களின் புவியியல், 

தை்ரபாதுள்ள கனிமங்கள் மை்றும் 
அப்பகுதியின் சு ங்க வ லாறு, 

குத்தரகப் பகுதியின் புவியியல் 
வர படம் 10 கிமீ, 5 கிமீ சுை்ைளவு, 
அத்தியாயம்-2 படம் எண்.2.2 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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முக்கியமான நீ ந்ிரலகள், 
ஓரடகள் மை்றும் ஆறுகள் மை்றும் 

மண்ணின் பண்புகள் 
ஆகியவை்ரைக் குறிக்கும் தகவல் 

வழங்கப்பட ரவண்டும். 

6)  

சு ங்க நடவடிக்ரககளுக்காக 
முன்மமாழியப்பட்ட நிலம் பை்றிய 

விவ ங்கள், அ சின் நில 
பயன்பாட்டுக் மகாள்ரகக்கு 
சு ங்கம் இணங்குகிைதா என்ை 
தகவலுடன் மகாடுக்கப்பட 
ரவண்டும்; நிலத்ரத திரச 

திருப்புதல் 

சு ங்கத்திை்கு மாநில நில 
பயன்பாட்டு வா ியம் அல்லது 

சம்மந்தப்பட்ட அதிகா சரபயின் 
அனுமதி மபை்றிருக்க ரவண்டும். 

விண்ணப்பித்த பகுதிரய VAO, 
வருவாய் ஆய்வாள ,் உதவி இயக்குந  ்
ஆகிரயா  ்ஆய்வு மசய்து, அ சின் நில 

பயன்பாட்டுக் மகாள்ரகயுடன் 
சாதா ணக் கல் குவா ிக்கு ஏை்ை நிலம் 

என்பரத உறுதி மசய்தன .் 

7)  

முன்மமாழியப்பட்ட நிறுவனம் 
அதன் இயக்குந க்ள் குழுவால் 
அங்கீக ிக்கப்பட்ட நன்கு 

வர யறுக்கப்பட்ட சுை்றுசச்ூழல் 
மகாள்ரகரயக் 

மகாண்டிருக்கிைதா என்பது 
மதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட 
ரவண்டும்? அப்படியானால், 
சுை்றுசச்ூழல் அல்லது வன 
விதிகள்/நிபந்தரனகரள 
மீறுதல்/விலகல்/ மீைல் 

ஆகியவை்ரை கவனத்தில் 
மகாள்ள ப ிந்துர க்கப்பட்ட 

மசயல்பாட்டு 
மசயல்முரை/மசயல்முரைகள் 
பை்றிய விளக்கத்துடன் EIA 

அறிக்ரகயில் குறிப்பிடப்படலாம்? 
சுை்றுசச்ூழல் பி சச்ிரனகரளக் 

ரகயாள்வதை்கும் EC 
நிபந்தரனகளுக்கு இணங்குவரத 

உறுதி மசய்வதை்கும் 
நிறுவனத்தின் படிநிரல அரமப்பு 

அல்லது நி வ்ாக உத்த வு 
வழங்கப்படலாம். நிறுவனத்தின் 

இயக்குந க்ள் குழு 

முன்மமாழிபவ  ்தனது சுை்றுசச்ூழல் 
மகாள்ரகரய வடிவரமத்துள்ளா ,் 
ரமலும் இது அத்தியாயம் எண் 10 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. திட்ட 
முன்மமாழிபவ ின் சுை்றுசச்ூழல் 
மகாள்ரக இரணப்பு-XI ஆக 
இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 
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மை்றும்/அல்லது பங்குதா  க்ள் 
அல்லது பங்குதா  க்ளுக்கு 
இணங்காத / சுை்றுசச்ூழல் 

விதிமுரைகரள மீறும் முரைரம, 
EIA அறிக்ரகயிலும் வி ிவாக 

இருக்கும். 

8)  

குவா ி பாதுகாப்பு மதாட ப்ான 
சிக்கல்கள், நிலத்தடி சு ங்கம் 

மை்றும் திைந்த காஸ்ட் 
சு ங்கத்தின் ரபாது சாய்வு ஆய்வு, 
மவடிப்பு ஆய்வு ரபான்ைவை்றின் 
ரபாது தாழ்வு ஆய்வு உள்ளிட்டரவ 

வி ிவாக இருக்க ரவண்டும். 
ஒவ்மவாரு சந்த ப்்பத்திலும் 

முன்மமாழியப்பட்ட பாதுகாப்பு 
நடவடிக்ரககள் வழங்கப்பட 

ரவண்டும். 

இது ஒரு திைந்தமவளி சு ங்கத் திட்டம். 
குண்டுமவடிப்பு விவ ங்கள் 

அத்தியாயம்-2 இல் 
இரணக்கப்பட்டுள்ளன 

9)  

குத்தரகச ்சுை்ைளவிலிருந்து 
குவா ி குத்தரகரயச ்சுை்றியுள்ள 
10 கிமீ மண்டலத்ரத ஆய்வுப் 

பகுதி உள்ளடக்கும் மை்றும் EIA இல் 
உள்ள கழிவு உருவாக்கம் 

ரபான்ைரவ குவா ி / குத்தரகக் 
காலத்தின் வாழ்நாள் முழுவதும் 

இருக்க ரவண்டும். 

குறிப்பிட்டுள்ளபடி குவா ி 
குத்தரகரய சுை்றி 10 கிமீ 

மண்டலத்ரத உள்ளடக்கிய ஆய்வுப் 
பகுதி, குறிப்பிட்டுள்ளபடி குத்தரக 
சுை்ைளவில் உள்ளது மை்றும் EIA இல் 

உள்ள கழிவு உருவாக்கம் ரபான்ைரவ 
குவா ியின் ஆயுளுக்கானரவ. 

அத்தியாயம் 2, அட்டவரண எண்.2.9 
இல். 

10)  

வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், 
ரமய்சச்ல் நிலம், வனவிலங்கு 
ச ணாலயம், ரதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இடம்மபய ந்்த 
பாரதகள், நீ ந்ிரலகள், மனித 
குடியிருப்புகள் மை்றும் பிை 
சுை்றுசச்ூழல் அம்சங்கரளக் 
குறிக்கும் ஆய்வுப் பகுதியின் 
நிலப் பயன்பாடு குறிப்பிடப்பட 
ரவண்டும். குவா ி குத்தரகப் 
பகுதியின் நில பயன்பாட்டுத் 
திட்டம், மசயல்பாட்டுக்கு 

முந்ரதய, மசயல்பாட்டு மை்றும் 
மசயல்பாட்டுக்கு பிந்ரதய 

கட்டங்கரள உள்ளடக்கியதாக 
தயா ிக்கப்பட்டு சம ப்்பிக்கப்பட 

வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், ரமய்சச்ல் 
நிலம், வனவிலங்கு ச ணாலயம், 
ரதசிய பூங்கா, விலங்கினங்களின் 

இடம்மபய ந்்த பாரதகள், 
நீ ந்ிரலகள், மனித குடியிருப்புகள் 

மை்றும் பிை சுை்றுசச்ூழல் அம்சங்கரள 
விவ ிக்கும் ஆய்வுப் பகுதியின் நில 
பயன்பாடு அத்தியாயம் 3 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது, 
ஆய்வுப் பகுதியில் வனவிலங்கு 

ச ணாலயம் மை்றும் ரதசிய பூங்கா, 
விலங்கினங்களின் இடம்மபய ந்்த 

பாரதகள் எதுவும் இல்ரல 
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ரவண்டும். நிலப்பயன்பாடு 
மாை்ைத்தின் தாக்கம் ஏரதனும் 
இருந்தால் மகாடுக்கப்பட 

ரவண்டும். 

11)  

குவா ி குத்தரகக்கு மவளிரய 
உள்ள நிலப்ப ப்பின் அளவு, 

குவா ி குத்தரகயிலிருந்து தூ ம், 
அதன் நிலப் பயன்பாடு ரபான்ை 

நிலத்தின் விவ ங்கள். R&R 
சிக்கல்கள் ஏரதனும் இருந்தால் 
மகாடுக்கப்பட ரவண்டும். 

குவா ி குத்தரக பகுதிக்கு மவளிரய 
உள்ள நிலத்ரத OB டம்ப்கள் 

ரபான்ைவை்றுக்கு பயன்படுத்த எந்த 
திட்டமும் இல்ரல. திட்டத்தில் R&R 

சிக்கல்கள் எதுவும் இல்ரல. 

12)  

திட்டப் பகுதியில் ஏரதனும் வன 
நிலம் சம்பந்தப்பட்டிருந்தால், 
மாநில வனத்துரையில் உள்ள 
தகுதி வாய்ந்த அதிகா ியின் 

சான்றிதரழ வழங்க ரவண்டும். 
காடுகளின் நிரல குறித்து திட்ட 
ஆத வாள  ்ஏரதனும் மு ணாகக் 
கூறினால், அந்த இடத்ரத மாநில 
வனத்துரை அரமசச்கத்தின் 
பி ாந்திய அலுவலகத்துடன் 
இரணந்து ஆய்வு மசய்து, 
காடுகளின் நிரலரயக் 
கண்டறியலாம், அதன் 

அடிப்பரடயில், இதில் உள்ள 
சான்றிதழ் ரமரல 

குறிப்பிட்டுள்ளரதப் மபாறுத்து 
மவளியிடப்படும். இதுரபான்ை 
எல்லா நிகழ்வுகளிலும், மாநில 
வனத் துரையின் பி திநிதி 

நிபுண  ்மதிப்பீட்டுக் 
குழுக்களுக்கு உதவுவது 

விரும்பத்தக்கதாக இருக்கும். 

திட்டத்தில் வன நிலம் இல்ரல. 
 

 

13)  

நிக  தை்ரபாரதய மதிப்பு (NPV) 
மை்றும் இழப்பீட்டு காடு வள ப்்பு 

(CA) உள்ளிட்ட திட்டத்தில் 
ஈடுபட்டுள்ள உரடந்த பகுதி 

மை்றும் கன்னி வனப்பகுதிக்கான 
காடுகளின் அனுமதியின் நிரல 

குறிப்பிடப்பட ரவண்டும். 

குவா ி குத்தரக பகுதிக்குள் வன நிலம் 
இல்ரல என்பதால் மபாருந்தாது. 

14)  
பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியின  ்

மை்றும் பிை பா ம்ப ிய 
குவா ி குத்தரக பகுதியில் வன நிலம் 

இல்ரல என்பதால் மபாருந்தாது. 
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வனவாசிகள் (வன உ ிரமகரள 
அங்கீக ித்தல்) சட்டம், 2006ன் கீழ் 

வன உ ிரமகரள 
அங்கீக ிப்பதன் நரடமுரை 

நிரல குறிப்பிடப்பட ரவண்டும். 

15)  

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF 
பகுதிகளில் உள்ள தாவ ங்கள், 
ரதரவயான விவ ங்களுடன் 
மகாடுக்கப்பட ரவண்டும். 

குவா ி குத்தரக பகுதியிலிருந்து 10 மீ 
சுை்ைளவில் வனவிலங்கு ச ணாலயம், 
ரதசிய பூங்கா அல்லது உயி க்்ரகாள 

காப்பகம் இல்ரல. 

16)  

ஆய்வுப் பகுதியின் 
வனவிலங்குகளின் மீது சு ங்கத் 
திட்டத்தின் தாக்கம் மை்றும் 

விவ ங்கள் வழங்கப்படுவரதக் 
கண்டறிய ஒரு ஆய்வு மசய்யப்பட 
ரவண்டும். சுை்றியுள்ள மை்றும் 
ரவறு ஏரதனும் பாதுகாக்கப்பட்ட 
பகுதியில் உள்ள வனவிலங்குகள் 

மீதான திட்டத்தின் தாக்கம் 
மை்றும் அதை்ரகை்ப, 

ரதரவப்படும் வி ிவான தணிப்பு 
நடவடிக்ரககள், மசலவு 

தாக்கங்களுடன் ரவரல மசய்து, 
சம ப்்பிக்கப்பட ரவண்டும். 

உயி ியல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 
அத்தியாயம்-3 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

17)  

ரதசியப் பூங்காக்கள், 
ச ணாலயங்கள், உயி க்்ரகாளக் 

காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 
வழித்தடங்கள்,  ாம்சா  ்தளம் 

புலி/ யாரனகள் 
காப்பகங்கள்/(உள்ளது மை்றும் 
முன்மமாழியப்பட்டரவ), குவா ி 

குத்தரகக்கு 10 கி.மீக்குள் 
ஏரதனும் இருந்தால், அது 

முரையாக அங்கீக ிக்கப்பட்ட 
இருப்பிட வர படத்தின் மூலம் 
மதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட 

ரவண்டும். தரலரம வனவிலங்கு 
காப்பாள ால், ரமரல 

குறிப்பிட்டுள்ளபடி, சுை்றுசச்ூழல் 
 ீதியாக உண த்ிைன் வாய்ந்த 
பகுதிகள் அருகாரமயில் 
இருப்பதால், அத்தரகய 

திட்டங்களுக்குத் ரதரவயான 

10 கிமீ சுை்ைளவில் ரதசிய பூங்காக்கள், 
ச ணாலயங்கள், உயி க்்ரகாளக் 

காப்பகங்கள், வனவிலங்கு இடங்கள், 
 ாம்சா  ்தளம் புலி/ யாரனகள் 

காப்பகங்கள்/ (இருப்பரவ மை்றும் 
முன்மமாழியப்பட்டரவ) இல்லாததால் 

மபாருந்தாது. 
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அனுமதிரய, ரதசிய வனவிலங்கு 
வா ியத்தின் நிரலக்குழுவில் 

இருந்து மபை்று, நகல் வழங்கப்பட 
ரவண்டும். 

18)  

ஆய்வுப் பகுதி [ரமய மண்டலம் 
மை்றும் இரடயக மண்டலம் 

(குவா ி குத்தரகயின் சுை்ைளவில் 
10 கி.மீ. சுை்ைளவு)] பை்றிய 
வி ிவான உயி ியல் ஆய்வு 

ரமை்மகாள்ளப்படும். தாவ ங்கள் 
மை்றும் விலங்கினங்களின் 
விவ ங்கள், அழிந்துவரும், 

உள்ளூ  ்மை்றும் RET இனங்கள், 
தனித்தனியாக, ரமய மை்றும் 

தாங்கல் மண்டலத்திை்கு 
தனித்தனியாக, அத்தரகய 
முதன்ரம கள ஆய்வின் 

அடிப்பரடயில் வழங்கப்பட 
ரவண்டும், இது தை்ரபாதுள்ள 

விலங்கினங்களின் 
அட்டவரணரய மதளிவாகக் 
குறிக்கிைது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஏரதனும் திட்டமிடப்பட்ட 
விலங்கினங்கள் காணப்பட்டால், 
அவை்ரைப் பாதுகாப்பதை்கான 

பட்மஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 
ரதரவயான திட்டமும் மாநில 
வனம் மை்றும் வனவிலங்குத் 
துரையுடன் கலந்தாரலாசித்து, 

விவ ங்கள் அளிக்கப்பட 
ரவண்டும். அரத மசயல்படுத்த 
ரதரவயான நிதி ஒதுக்கீடு திட்ட 

மதிப்பின் ஒரு பகுதியாக 
மசய்யப்பட ரவண்டும். 

திட்டப் பகுதியின் 10 கிமீ சுை்ைளவில் 
உள்ள உயி ியல் ஆய்வு (தாவ ங்கள் 
மை்றும் விலங்கினங்கள்) பை்றிய 
விவ ங்கள் EIA/ EMP அறிக்ரகயின் 

அத்தியாயம்-4 இல் 
இரணக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

19)  

'அதிகமாக மாசுபட்டதாக' 
அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகள் அல்லது 
'ஆ வளி வ ம்பின்' கீழ் வ க்கூடிய 

திட்டப் பகுதிகள் (சு ங்க 
நடவடிக்ரககளுக்கான 

நீதிமன்ைக் கட்டுப்பாடுகரள 
ஈ ப்்பது) ஆகியரவயும் 

குறிப்பிடப்பட ரவண்டும், ரமலும் 

சு ங்கப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 
சுை்ைளவுக்குள் கடுரமயான மாசுபட்ட 
பகுதி எதுவும் இல்ரல. ரமலும், இந்த 

திட்டம் 'ஆ வளி மரலத்மதாட ின்' கீழ் 
வ வில்ரல. 



Draft EIA/EMP for Nallroad Village Rough Stone & Gravel Quarry Cluster located in Nallroad 

Village, Kangayam Taluk, Tiruppur District, Tamil Nadu. Total Cluster area is 8.72.73 Ha.  

 

Lessee: Thiru. A. D. Elango, Lease Area: 4.16.23 Ha 

ToR Compliance 

 

Enviro Resources, Mumbai  12 

ரதரவப்படும் இடங்களில், 
ப ிந்துர க்கப்பட்ட 

அதிகா ிகளின் அனுமதிச ்
சான்றிதழ்கள், உத்ரதச சு ங்க 

நடவடிக்ரககள் ப ிசீலிக்கப்படும் 
வரகயில் SPCB அல்லது மாநில 
சு ங்கத் துரை பாதுகாக்கப்பட 
ரவண்டும் மை்றும் வழங்கப்பட 

ரவண்டும். 

20)  

இரதரபால், கடரலா  
திட்டங்களுக்கு, CRZ வர படம் LTL 

ஐ வர யறுக்கும் 
அங்கீக ிக்கப்பட்ட 

ஏமஜன்சிகளில் ஒன்ைால் 
முரையாக அங்கீக ிக்கப்பட்டது. 

HTL, CRZ பகுதி, குவா ி 
குத்தரகயின் இடம் wrt CRZ, 
சதுப்புநிலங்கள் ரபான்ை 

கடை்கர  அம்சங்கள், ஏரதனும் 
இருந்தால், வழங்கப்பட ரவண்டும். 
(குறிப்பு: CRZ-ன் கீழ் வரும் சு ங்கத் 

திட்டங்கள் சம்பந்தப்பட்ட 
கடரலா  மண்டல ரமலாண்ரம 
ஆரணயத்தின் ஒப்புதரலப் மபை 

ரவண்டும்). 

திட்டம் CRZ கீழ் வ ாது. 

21)  

திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்களுக்கான R&R 

திட்டம்/இழப்பீடு விவ ங்கள் (PAP) 
அளிக்கப்பட ரவண்டும். R&R 

திட்டத்ரதத் தயா ிக்கும் ரபாது, 
மதாட ப்ுரடய மாநில/ரதசிய 
மறுவாழ்வு & மீள்குடிரயை்ைக் 
மகாள்ரகரய பா ர்வயில் 
ரவத்திருக்க ரவண்டும். 

எஸ்சி/எஸ்டி மை்றும் சமூகத்தின் 
பிை நலிந்த பி ிவினர ப் 

மபாறுத்தமட்டில், அவ க்ளின் 
ரதரவகரள மதிப்பிட குடும்ப 

வா ியாக, ரதரவ 
அடிப்பரடயிலான மாதி ி 

கணக்மகடுப்பு ரமை்மகாள்ளப்பட 
ரவண்டும், ரமலும் அதை்ரகை்ப 

புன வ்ாழ்வு மை்றும் மீள்குடிரயை்ைம் 
இல்ரல. பட்டா நிலம் என 
வரகப்படுத்தப்பட்ட நிலம் 
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மசயல் திட்டங்கரளத் தயா ித்து 
சம ப்்பிக்க ரவண்டும். மாநில 
அ சின் துரைகள். குவா ி 

குத்தரக பகுதியில் அரமந்துள்ள 
கி ாமங்கள் மாை்ைப்படுமா 

இல்ரலயா என்பது மதளிவாக 
மவளிவ லாம். கி ாமங்கரள 

மாை்றுவது மதாட ப்ான 
பி சச்ரனகள், அவை்றின் R&R 
மை்றும் சமூக-மபாருளாதா  

அம்சங்கள் உட்பட, அறிக்ரகயில் 
விவாதிக்கப்பட ரவண்டும். 

22)  

ஒரு பருவம் (பருவமரழ 
அல்லாதது) [அதாவது மா ச்-்ரம 
(ரகாரட காலம்); அக்ரடாப -்

டிசம்ப  ்(மரழக்காலத்திை்கு 
முந்ரதய காலம்) , டிசம்ப -்

பிப் வ ி (குளி க்ாலம்)] CPCB 2009 
இன் அறிவிப்பின்படி சுை்றுப்புை 
காை்றின் த ம் குறித்த முதன்ரம 

அடிப்பரட த வு, நீ  ்த ம், 
இர சச்ல் நிரல, மண் மை்றும் 

தாவ ங்கள் மை்றும் 
விலங்கினங்கள் ரசக ிக்கப்பட்டு 

AAQ மை்றும் பிை இவ்வாறு 
மதாகுக்கப்பட்ட த வு EIA மை்றும் 
EMP அறிக்ரகயில் ரததி வா ியாக 
வழங்கப்படுகிைது. தளம் சா ந்்த 

வானிரல த வுகளும் 
ரசக ிக்கப்பட ரவண்டும். 

கண்காணிப்பு நிரலயங்களின் 
இருப்பிடம், ஆய்வுப் பகுதி 

முழுவரதயும் 
பி திநிதித்துவப்படுத்தும் 

வரகயில் இருக்க ரவண்டும் 
மை்றும் முன் ரமலாதிக்க காை்றின் 

திரச மை்றும் உண த்ிைன் 
ஏை்பிகளின் இருப்பிடத்ரதக் 

கருத்தில் மகாண்டு 
நியாயப்படுத்த ரவண்டும். குவா ி 
குத்தரகக்கு 500 மீட்டருக்குள் 

குரைந்த பட்சம் ஒரு 

அக்ரடாப  ்2021 முதல் டிசம்ப  ்2021 
வர  ரமய மண்டலம் மை்றும் 

இரடயக மண்டலத்தில் அடிப்பரட 
சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 

நடத்தப்பட்டது. ஆய்வுக் காலத்தில் தள 
குறிப்பிட்ட வானிரல த வுகளும் 
ரசக ிக்கப்பட்டன. கண்காணிப்பு 
இருப்பிட விவ ங்கள் மை்றும் 

கண்காணிப்பு முடிவுகள் அத்தியாயம் 3 
இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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கண்காணிப்பு நிரலயம் இருக்க 
ரவண்டும். PM10 இன் கனிம 
கலரவ, குறிப்பாக இலவச 

சிலிக்காவிை்கு, மகாடுக்கப்பட 
ரவண்டும். 

23)  

பகுதியின் காை்றின் த த்தில் 
திட்டத்தின் தாக்கத்ரத கணிக்க 
காை்றின் த  மாதி ியாக்கம் 
ரமை்மகாள்ளப்பட ரவண்டும். 
மின ல் ரபாக்குவ த்துக்கான 
வாகனங்களின் இயக்கத்தின் 
தாக்கத்ரதயும் இது கணக்கில் 
எடுத்துக்மகாள்ள ரவண்டும். 

பயன்படுத்தப்பட்ட மாதி ியின் 
விவ ங்கள் மை்றும் மாடலிங் 
மசய்ய பயன்படுத்தப்படும் 
உள்ளீட்டு அளவுருக்கள் 

வழங்கப்பட ரவண்டும். காை்றின் 
த  வர யரைகள், தளத்தின் 
இருப்பிடம், உண த்ிைன் 

ஏை்பிகளின் இருப்பிடம், ஏரதனும் 
இருந்தால், இருப்பிடம் 

ஆகியவை்ரைத் மதளிவாகக் 
குறிக்கும் இருப்பிட வர படத்தில் 
காட்டப்படலாம். முன் ஆதிக்கம் 
மசலுத்தும் காை்றின் திரசரயக் 
காட்டும் காை்று ர ாஜாக்கள் 

வர படத்தில் குறிப்பிடப்படலாம். 

அத்தியாயம்-4, பா ா 4.1 இல் 
இரணக்கப்பட்டுள்ள AERMOD ஐப் 

பயன்படுத்தி சாதா ணக் கல் சு ங்கத் 
திட்டத்திை்காக காை்றின் த  

மாதி ியாக்கம் ரமை்மகாள்ளப்பட்டது. 

24)  

திட்டத்திை்கான நீ  ்ரதரவ, அதன் 
இருப்பு மை்றும் ஆதா ம் 

ஆகியரவ வழங்கப்பட ரவண்டும். 
வி ிவான நீ  ்சமநிரலயும் 
வழங்கப்பட ரவண்டும். 

திட்டத்திை்கான புதிய நீ  ்ரதரவ 
குறிப்பிடப்பட ரவண்டும். 

திட்டத்திை்கான நீ  ்ரதரவ மை்றும் 
ஆதா ம் அத்தியாயம் 2 இல் 

அட்டவரண எண்.2.2 இல் வி ிவாக 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

25)  

திட்டத்திை்கு ரதரவயான அளவு 
தண்ணீ  ்எடுப்பதை்கு தகுதியான 

அதிகா ியிடம் இருந்து 
ரதரவயான அனுமதி வழங்கப்பட 

ரவண்டும். 

மபாருந்தாது 

அருகில் உள்ள கி ாமங்களில் இருந்து 
தண்ணீ  ்எடுக்கப்படும் 

26)  
திட்டத்தில் ரமை்மகாள்ள 
உத்ரதசிக்கப்பட்டுள்ள நீ  ்

மரழநீ  ்ரசக ிப்பு நடவடிக்ரககள் 
உட்பட முன்மமாழியப்பட்ட நீ  ்
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பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் 
பை்றிய விளக்கம் அளிக்கப்பட 

ரவண்டும். திட்டத்தில் 
முன்மமாழியப்பட்டுள்ள மரழநீ  ்
ரசக ிப்பு பை்றிய விவ ங்கள் 

ஏரதனும் இருந்தால் வழங்கப்பட 
ரவண்டும். ரமை்ப ப்பு மை்றும் 
நிலத்தடி நீ  ்ஆகிய இ ண்டிலும் 

நீ ின் த த்தில் திட்டத்தின் 
தாக்கம் மதிப்பீடு மசய்யப்பட 

ரவண்டும் மை்றும் 
ரதரவப்பட்டால், ரதரவயான 
பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் 
வழங்கப்பட ரவண்டும். 

பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் 
அத்தியாயம் 4 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன 

27)  

ரமை்ப ப்பு மை்றும் நிலத்தடி நீ  ்
ஆகிய இ ண்டிலும் நீ ின் த த்தில் 

இத்திட்டத்தின் தாக்கம் 
மதிப்பிடப்பட்டு, ரதரவப்பட்டால், 

ரதரவயான பாதுகாப்பு 
நடவடிக்ரககள் வழங்கப்பட 

ரவண்டும். 

ரமை்ப ப்பு மை்றும் நிலத்தடி நீ  ்
சூழலில் திட்டத்தின் தாக்கம் மை்றும் 

ரதரவயான கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்ரககள் அத்தியாயம் 4 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன, 

28)  

உண்ரமயான 
கண்காணிக்கப்பட்ட த வுகளின் 
அடிப்பரடயில், ரவரல மசய்வது 
நிலத்தடி நீ ில் குறுக்கிடுமா 

என்பது மதளிவாகக் 
காட்டப்படலாம். இது சம்பந்தமாக 

ரதரவயான த வு மை்றும் 
ஆவணங்கள் வழங்கப்படலாம். 

ரவரல நிலத்தடி நீ  ்
அட்டவரணயில் குறுக்கிடும் 
பட்சத்தில், ஒரு வி ிவான நீ  ்

புவியியல் ஆய்வு 
ரமை்மகாள்ளப்பட ரவண்டும் 

மை்றும் அறிக்ரக மை்ைவை்றுக்கு 
இரடரயயான அறிக்ரகரய 

வழங்க ரவண்டும். தை்ரபாதுள்ள 
நீ ந்ிரலகளின் விவ ங்கள் 
மை்றும் இந்த நீ ந்ிரலகளில் 

சு ங்க நடவடிக்ரககளின் தாக்கம் 
ஆகியரவ அடங்கும். நிலத்தடி 

நீருக்கு அடியில் ரவரல 

திட்ட காலம் மை்றும் கருத்தியல் 
திட்டத்தின்படி குவா ியின் வாழ்நாளில் 
சு ங்க நடவடிக்ரககள் நிலத்தடி நீ ில் 

குறுக்கிடாது. 
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மசய்வதை்கும், நிலத்தடி நீர  
உறிஞ்சுவதை்கும் மத்திய நிலத்தடி 
நீ  ்ஆரணயத்திடம் ரதரவயான 
அனுமதிரயப் மபை்று அதன் நகல் 

வழங்கப்பட ரவண்டும். 

29)  

குத்தரகப் பகுதி வழியாகச ்
மசல்லும் பருவகால அல்லது ரவறு 
எந்த நீர ாரடயின் விவ ங்கள் 
மை்றும் முன்மமாழியப்பட்ட 
மாை்ைம் / திரசதிருப்பல், 

ஏரதனும் இருப்பின், அது நீ ியல் 
துரையில் ஏை்படும் தாக்கம் 
ஆகியவை்ரைக் மகாண்டு வ  

ரவண்டும். 

சு ங்கப் பகுதி வழியாக பருவகால 
நீர ாரடரயா அல்லது நல்லாரவா 

இல்ரல. 

30)  

தளத்தின் உய ம், ரவரல 
மசய்யும் ஆழம், நிலத்தடி நீ  ்
அட்டவரண ரபான்ைரவ. AMSL 

மை்றும் bgl இ ண்டிலும் 
வழங்கப்பட ரவண்டும். அதை்கான 

திட்ட வர படமும் 
வழங்கப்படலாம். 

அதிக உய ம்: 270 AMSL 

ரதpth: நிலத்தடி நீ  ்மடட்த்திை்கு கீரழ 

63 முதல் 67 மீ 

31)  

ஒரு காலக்மகடுவுக்கான 
முை்ரபாக்கான பசுரமப் பட்ரட 
ரமம்பாட்டுத் திட்டம் அட்டவரண 
வடிவத்தில் (ரந ியல் மை்றும் 

அளவு கவர ஜ், தாவ  இனங்கள் 
மை்றும் கால அளவு 

ஆகியவை்ரைக் குறிக்கும்) 
தயா ிக்கப்பட்டு சம ப்்பிக்கப்பட 
ரவண்டும், அரத மனதில் ரவத்து, 

திட்டம் மதாடங்கும் ரபாது 
அரதரய மசயல்படுத்த 

ரவண்டும். ரதாட்டம் மை்றும் 
ஈடுமசய்யும் காடு வள ப்்பின் 
கட்டம் வா ியான திட்டம், 

ரதாட்டத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி 
மை்றும் நடப்பட ரவண்டிய 
இனங்கள் ஆகியவை்ரைக் 

குறிக்கும் வரகயில் மதளிவாக 
பட்டியலிடப்பட ரவண்டும். 
ஏை்கனரவ நடவு மசய்த 

விவ ங்கரள அளிக்க ரவண்டும். 

முை்ரபாக்கான பசுரம மண்டல 
ரமம்பாட்டுத் திட்டம் தயா ிக்கப்பட்டு, 

சு ங்கத் தட்டு எண். IV 
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பசுரமப் பட்ரடக்கு 
ரத ந்்மதடுக்கப்பட்ட தாவ  
இனங்கள் அதிக சுை்றுசச்ூழல் 
மதிப்ரபக் மகாண்டிருக்க 
ரவண்டும் மை்றும் உள்ளூ  ்

மை்றும் பூ வ்ீக இனங்கள் மை்றும் 
மாசுபாட்ரடத் தாங்கும் இனங்கள் 
ஆகியவை்றிை்கு முக்கியத்துவம் 
அளிக்கும் வரகயில் உள்ளூ  ்
மக்களுக்கு நல்ல பயன்பாட்டு 
மதிப்பாக இருக்க ரவண்டும். 

32)  

இத்திட்டத்தின் கா ணமாக 
உள்ளூ  ்ரபாக்குவ த்து 

உள்கட்டரமப்பில் ஏை்படும் 
தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட 

ரவண்டும். தை்ரபாரதய சாரல 
வரலயரமப்பில் (திட்டப் 

பகுதிக்கு மவளிரய உள்ளரவ 
உட்பட) திட்டத்தின் விரளவாக 

டி க் ரபாக்குவ த்தில் 
திட்டமிடப்பட்ட அதிக ிப்பு, 
அதிக ிக்கும் சுரமரயக் 
ரகயாளும் திைன் உள்ளதா 

என்பரதக் குறிக்கும் வரகயில் 
மசயல்பட ரவண்டும். 
உள்கட்டரமப்ரப 

ரமம்படுத்துவதை்கான ஏை்பாடு, 
சிந்திக்கப்பட்டால் (மாநில அ சு 
ரபான்ை பிை நிறுவனங்களால் 
எடுக்கப்படும் நடவடிக்ரக 

உட்பட) திட்ட ஆத வாள  ்இந்திய 
சாரல காங்கி ஸ் 

வழிகாட்டுதல்களின்படி 
ரபாக்குவ த்தின் தாக்கத்ரத 
ஆய்வு மசய்ய ரவண்டும். 

திட்டத்தால் உள்ளூ  ்ரபாக்குவ த்து 
உள்கட்டரமப்பில் ஏை்படும் பாதிப்பு 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உள்ளூ  ்
ரபாக்குவ த்தில் அதிக பாதிப்பு 

இருக்காது. முன்மமாழியப்பட்ட சு ங்க 
நடவடிக்ரகயின் ரபாக்குவ த்து 

அட த்்தி அத்தியாயம்-4 பி ிவு எண்.4.9 
EIA/EMP அறிக்ரகயில் 
இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 

33)  

குவா ி மதாழிலாள க்ளுக்கு 
வழங்கப்பட உள்ள தங்குமிடம் 

மை்றும் வசதிகள் பை்றிய 
விவ ங்கள் EIA அறிக்ரகயில் 

ரச க்்கப்பட ரவண்டும். 

குவா ி மதாழிலாள க்ளுக்கு 
வழங்கப்பட ரவண்டிய ஆன்ரசட் 
வசதிகள் பை்றிய விவ ங்கள் 

அத்தியாயம் 2 இல் பா ா 2.19 இல் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

34)  
சு ங்கத்திை்குப் பிந்ரதய நிலப் 
பயன்பாடு மை்றும் சு ங்கம் 

குவா ி குத்தரக பகுதியின் கருத்தியல் 
திட்டம் மை்றும் பி ிவு அத்தியாயம்-2 
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அகை்ைப்பட்ட பகுதிகரள 
(திட்டங்களுடன் மை்றும் 

ரபாதுமான எண்ணிக்ரகயிலான 
பி ிவுகளுடன்) மீட்மடடுத்தல் 
மை்றும் மறுசீ ரமத்தல் 

ஆகியரவ EIA அறிக்ரகயில் 
மகாடுக்கப்பட ரவண்டும். 

இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

35)  

இந்தத் திட்டத்தின் மதாழில்சா  ்
சுகாதா  பாதிப்புகள் 

எதி ப்ா க்்கப்பட ரவண்டும் 
மை்றும் முன்மமாழியப்பட்ட 

தடுப்பு நடவடிக்ரககள் வி ிவாக 
விவ ிக்கப்பட ரவண்டும். முன் 
ரவரல வாய்ப்பு மருத்துவ 

ப ிரசாதரன மை்றும் காலமுரை 
மருத்துவ ப ிரசாதரன 
அட்டவரணகள் பை்றிய 
விவ ங்கள் EMP இல் 

இரணக்கப்பட ரவண்டும். 
சு ங்கப் பகுதியில் 

முன்மமாழியப்பட்ட ரதரவயான 
வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் 
குறிப்பிட்ட மதாழில்சா  ்
சுகாதா த் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் வி ிவாக 
இருக்கலாம். 

எதி ப்ா க்்கப்படும் மதாழில்சா  ்
சுகாதா  பாதிப்புகள் மை்றும் 
முன்மமாழியப்பட்ட தடுப்பு 

நடவடிக்ரககள் பை்றிய விவ ங்கள் 
அத்தியாயம் 4 இல் பா ா 4.8 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன, 

36)  

இத்திட்டத்தின் மபாது சுகாதா  
தாக்கங்கள் மை்றும் பாதிப்பு 

மண்டலத்தில் உள்ள 
மக்களுக்கான மதாட ப்ுரடய 
நடவடிக்ரககள் முரையாக 

மதிப்பீடு மசய்யப்பட ரவண்டும் 
மை்றும் முன்மமாழியப்பட்ட தீ வ்ு 

நடவடிக்ரககள் பட்மஜட் 
ஒதுக்கீடுகளுடன் வி ிவாக 
விவ ிக்கப்பட ரவண்டும். 

திட்டத்தின் கா ணமாக மபாது 
சுகாதா  தாக்கங்கள் அத்தியாயம் 4 

இல் பா ா 4.8.3 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது 

37)  

திட்ட ஆத வாள ால் வழங்க 
முன்மமாழியப்பட்ட உள்ளூ  ்

சமூகத்திை்கு சமூகப் 
மபாருளாதா  முக்கியத்துவம் 

மை்றும் மசல்வாக்கின் 
நடவடிக்ரககள் சுட்டிக்காட்டப்பட 

CSR மசயல்பாடு முன்பு SEIAA க்கு 

சம ப்்பிக்கப்பட்டது 
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ரவண்டும். முடிந்தவர , 
மசயல்படுத்துவதை்கான கால 

அளவுகளுடன் அளவு 
ப ிமாணங்கள் 

மகாடுக்கப்படலாம். 

38)  

சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகரளத் 
தணிக்க வி ிவான சுை்றுசச்ூழல் 
ரமலாண்ரமத் திட்டம் (EMP), நில 

பயன்பாட்டின் மாை்ைம், 
விவசாயம் மை்றும் ரமய்சச்ல் 
நிலங்களின் இழப்பு, ஏரதனும் 

இருந்தால், மதாழில்சா  ்சுகாதா  
பாதிப்புகள் மை்றும் 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திை்கு 
குறிப்பிட்ட பிை பாதிப்புகள் 

ஆகியரவ அடங்கும். 

திட்டத்திை்கான சுை்றுசச்ூழல் 
ரமலாண்ரம திட்டம் அத்தியாயம் 9 
இல் வி ிவாக விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

39)  

மபாது கருத்துக் ரகட்பு புள்ளிகள் 
மை்றும் திட்ட முன்மமாழிபவ ின் 

அ ப்்பணிப்பு மை்றும் 
காலக்மகடுவு மசயல் திட்டத்துடன் 

அரத மசயல்படுத்த பட்மஜட் 
ஏை்பாடுகள் வழங்கப்பட 

ரவண்டும் மை்றும் திட்டத்தின் 
இறுதி EIA/EMP அறிக்ரகயில் 
இரணக்கப்பட ரவண்டும். 

வர வு EIA/EMP அறிக்ரக மபாது 
விசா ரணக்காக சம ப்்பிக்கப்பட்டது. 
மபாது விசா ரணயில் எழுப்பப்படும் 
சிக்கல்கள், காலக்மகடுவு மசயல் 

திட்டத்துடன் இறுதி EIA/EMP 
அறிக்ரகயில் இரணக்கப்படும். 

40)  

திட்டத்திை்கு எதி ாக நிலுரவயில் 
உள்ள வழக்குகளின் விவ ங்கள், 
ஏரதனும் இருந்தால், திட்டத்திை்கு 
எதி ாக ஏரதனும் நீதிமன்ைத்தால் 
நிரைரவை்ைப்பட்ட வழிகாட்டுதல் 
/ உத்த வுடன் மகாடுக்கப்பட 

ரவண்டும். 

திட்டத்திை்கு எதி ாக எந்த வழக்கும் 
நிலுரவயில் இல்ரல. 

41)  

திட்டத்தின் மசலவு (மூலதன 
மசலவு மை்றும் மதாட  ்மசலவு) 

மை்றும் EMP ஐ 
மசயல்படுத்துவதை்கான மசலவு 

மதளிவாக குறிப்பிடப்பட 
ரவண்டும். 

எஸ்.எண். விளக்கம் பசலவு 

1 
மசயல்பாட்டு 

மசலவு 

74,63,000 

2 EMP மசலவு 3,80,000 

 பமாத்தம் 78,43,000 
 

42)  

ரப ிட  ்ரமலாண்ரமத் திட்டம் 
தயா ிக்கப்பட்டு, EIA/EMP 

அறிக்ரகயில் ரச க்்கப்படும். 

ரப ிட  ்ரமலாண்ரம திட்டம் 
அத்தியாயம் 7 இன் பா ா 7.3 இல் 

ரச க்்கப்பட்டுள்ளது, 
43)  திட்டம் மசயல்படுத்தப்பட்டால், திட்டத்தின் பலன்கள் அத்தியாயம் 8ல் 
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திட்டத்தின் பலன்கள் 
விவ ிக்கப்பட ரவண்டும். 
திட்டத்தின் பலன்கள் 
சுை்றுசச்ூழல், சமூகம், 

மபாருளாதா ம், ரவரல வாய்ப்பு 
ரபான்ைவை்ரைத் மதளிவாகக் 

குறிக்கும். 

மதளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

44)  

ரமை்கூறியவை்ரைத் தவி , கீரழ 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மபாதுவான 
குறிப்புகளும் பின்பை்ைப்பட 
ரவண்டும்:- 
1. EIA/EMP அறிக்ரகயின் 
நி வ்ாகச ்சுருக்கம் 

2. அரனத்து ஆவணங்களும் 
அட்டவரண மை்றும் 
மதாட ச்ச்ியான பக்க எண்ணுடன் 
ச ியாகக் குறிப்பிடப்பட 
ரவண்டும். 
3. அறிக்ரகயில் குறிப்பாக 
அட்டவரணகளில் த வு 
வழங்கப்பட்டால், த வு 
ரசக ிக்கப்பட்ட காலம் மை்றும் 
ஆதா ங்கள் குறிப்பிடப்பட 
ரவண்டும். 
4. திட்ட ஆத வாள  ் நீ ,் காை்று 

பை்றிய அரனத்து 

பகுப்பாய்வு/ரசாதரன 

அறிக்ரககரளயும் இரணக்க 

ரவண்டும். MoEF&CC/NABL 

அங்கீகா ம் மபை்ை 

ஆய்வகங்கரளப் பயன்படுத்தி 

மண், இர சச்ல் ரபான்ைரவ. 

திட்டத்தின் மதிப்பீட்டின் ரபாது 

அரனத்து அசல் 

பகுப்பாய்வு/ரசாதரன 

அறிக்ரககளும் இருக்க 

ரவண்டும். 

5. வழங்கப்பட்ட ஆவணங்கள் 

ஆங்கிலம் அல்லாத ரவறு 

மமாழியில் இருந்தால், ஆங்கில 

மமாழிமபய ப்்பு வழங்கப்பட 

ரவண்டும். 

EIA/EMP ஐத் தயா ிக்கும் ரபாது 
அரனத்து மபாதுவானது 
பின்பை்ைப்படுகிைது. 
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6. அரமசச்கத்தால் முன்ன  ்

வகுக்கப்பட்ட சு ங்கத் 
திட்டங்களின் சுை்றுசச்ூழல் 

மதிப்பீட்டிை்கான ரகள்வித்தாள் 

நி ப்பப்பட்டு சம ப்்பிக்கப்படும். 

7. EIA அறிக்ரகரயத் தயா ிக்கும் 

ரபாது, MoEF&CC ஆல் வழங்கப்பட்ட 

ஆத வாள க்ளுக்கான 

வழிமுரைகள் மை்றும் 

ஆரலாசக க்ளுக்கான 

வழிமுரைகள் OM எண். J-

11013/41/2006-1 A.ll (l) ரததி 4 

ஆகஸ்ட், 2009, இரணயதளத்தில் 

கிரடக்கும் இந்த 

அரமசச்கத்தின், பின்பை்ைப்பட 

ரவண்டும். அடிப்பரட ரநாக்கம் 

மை்றும் திட்ட அளவுருக்களில் 

ஏரதனும் மாை்ைங்கள் 

மசய்யப்பட்டால் (படிவம்-I மை்றும் 

TOR ஐப் பாதுகாப்பதை்கான PFR 

இல் சம ப்்பிக்கப்பட்டரவ) 

அத்தரகய மாை்ைங்களுக்கான 

கா ணங்களுடன் MoEF&CC யின் 

கவனத்திை்குக் மகாண்டு வ ப்பட 

ரவண்டும், ரமலும் TOR அனுமதி 

மபை ரவண்டும். ரமலும் 

மாை்ைப்பட ரவண்டும். வர வு 

EIA/EMP இன் கட்டரமப்பு மை்றும் 

உள்ளடக்கத்தில் மபாது 

விசா ரணக்குப் பின் ஏை்படும் 

மாை்ைங்கள் (PH 

மசயல்முரையிலிருந்து எழும் 

மாை்ைங்கள் தவி ) திருத்தப்பட்ட 

ஆவணங்களுடன் PH ஐ மீண்டும் 

நடத்த ரவண்டும். 

8. அடிப்பரட ரநாக்கம் மை்றும் 

திட்ட அளவுருக்கள் (TOR ஐப் 

பாதுகாப்பதை்காக படிவம்-I 

மை்றும் PFR இல் 

சம ப்்பிக்கப்பட்டரவ) ஏரதனும் 

மாை்ைங்கள் மசய்யப்பட்டால், 

அத்தரகய மாை்ைங்களுக்கான 

கா ணங்களுடன் MoEF&CC யின் 
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கவனத்திை்குக் மகாண்டு வ ப்பட 

ரவண்டும், ரமலும் அனுமதி 

மபைப்பட ரவண்டும். 

மாை்ைப்படும். வர வு EIA/EMP இன் 

கட்டரமப்பு மை்றும் 

உள்ளடக்கத்தில் மபாது 

விசா ரண மாை்ைங்களுக்குப் 

பிைகு (PH மசயல்முரையிலிருந்து 

எழும் பிை மாை்ைங்கள்) 

திருத்தப்பட்ட ஆவணங்களுடன் 

மீண்டும் Ph ஐ நடத்த ரவண்டும். 

9. சுை்ைறிக்ரகயின்படி எண். J-

11011/61S/2010-IA.ll(l) ரததியிட்ட 

30.5.2012, திட்டத்தின் தை்ரபாரதய 

மசயல்பாடுகளுக்கான 

சுை்றுசச்ூழல் அனுமதியில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தரனகளின் இணக்க 

நிரலயின் சான்ைளிக்கப்பட்ட 

அறிக்ரக, பி ாந்திய 

அலுவலகத்திலிருந்து மபைப்பட 

ரவண்டும். சுை்றுசச்ூழல், வனம் 

மை்றும் காலநிரல மாை்ை 

அரமசச்கம், மபாருந்தக்கூடியது. 

10. EIA அறிக்ரகயில் (i) முக்கிய 

நிலப்ப ப்பு அம்சங்கள், வடிகால் 

மை்றும் சு ங்கப் பகுதி, (ii) 

புவியியல் வர படங்கள் மை்றும் 

பி ிவுகள் மை்றும் (iii) குவா ி குழி 

மை்றும் மவளிப்புைக் 

குப்ரபகளின் பகுதிகள், ஏரதனும் 

இருந்தால், மதளிவாகக் 

குறிப்பிடும் பகுதியின் 

ரமை்ப ப்புத் திட்டமும் இருக்க 

ரவண்டும். அருகிலுள்ள பகுதியின் 

நில அம்சங்கரளக் காட்டுகிைது. 
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அத்தியாயம் 1 அறிமுகம் 

1.1 அறிமுகம் 

சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட 

மசயலாக்கத்துடன் நிரலயான வள ச்ச்ிரய உறுதி மசய்வதை்கான 

அடிப்பரட ரமலாண்ரம கருவியாகும். EIA இன் மசயல்பாட்டில், திட்ட 

அமலாக்கத்திை்கான முடிமவடுப்பதை்கு முன், சமூக மை்றும் 

மபாருளாதா  பாதிப்புகள் உட்பட அரடயாளம் காணப்பட்ட 

முன்மமாழியப்படட் திட்டத்தின் கா ணமாக சுை்றுசச்ூழல் 

பாதிப்புகரள எதி ப்ா க்்கலாம். EIA என்பது முடிமவடுக்கும் 

கருவியாகும், இது முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திை்கு மபாருத்தமான 

முடிவுகரள எடுக்க முடிமவடுப்பவருக்கு வழிகாடட்ுகிைது. EIA ஆய்வு 

திட்டவட்டமான மசயல்திட்டத்தின் மசயல்பாட்டின் ரபாது 

எதி ப்ா க்்கப்படும் தாக்கங்கரள தணிக்க முடியும் என்பரத உறுதி 

மசய்வதை்காக முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் கா ணமாக நன்ரம 

பயக்கும் மை்றும் பாதகமான விரளவுகரளத் திட்டமிடட்ுச ்

சு ங்கப்படுத்துகிைது. 

1.2 திட்டத்தின் வைலாறு 

தமிழ்நாடு, திருப்பூ  ் மாவட்டம், காங்கயம் தாலுகா, நால்ர ாடு 

கி ாமத்தில் 4.16.23 மெக்ரட  ்ப ப்பளவில் அரமந்துள்ள சாதா ண கல் 

மை்றும் கி ாவல் குவா ிக்கு சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதை்கான 

EIA அறிக்ரகரய தயா ிப்பதை்காக குத்தரகதா   ்திரு A. D. இளங்ரகா 

TOR க்கு விண்ணப்பித்துள்ளா .் 

மமாத்த மதாகுப்பு 8.72.73 மெக்ரட  ் (1 தை்ரபாதுள்ள + 1 

முன்மமாழியப்படட்து) வருவதால், 5 மெக்ரடருக்கு ரமல் ஆனால் 100 

மெக்ரடருக்கு குரைவான குழும ப ப்பளவு B பி ிவில் வருகிைது. 

திட்டமானது OM No F. NO இல் உள்ள B1 வரகரயச ் ரச ந்்தது. L-

11011/175/2018-IA-II (M) ரததியிட்ட 12 டிசம்ப  ்2018 மை்றும் 13 மசப்டம்ப  ்

2018 ரததியிட்ட உத்த வின்படி, Ho’ble NGT, New Delhi, O.A. இல்ரல. 2018 

இன் 173 மை்றும் ஓ.ஏ. இல்ரல. 2016 இன் 186. 

 

குவா ியின் LOI மை்றும் ToR விவ ங்கள் கீரழ உள்ள அட்டவரண 1.1 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 
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அட்டவரண 1.1: LOI & ToR விவைங்கள் 

குத்தரகதாைைின் 

 பபயை ்

LOI கடிதம் எண். LOI கடிதம் 

 மததி 

குத்தரக  

காலம் 

திரு. A.D.  

இளங்ரகா 

 

Rc. No.913/Mines/2020 27.01.2021 5 years 

ToR கடிதம் எண் கடிதம் 

மததி 

- 

SEIAA-TN/F.No.8460/SEAC/ToR- 

1009/2021 

28.07.2021 

 

- 

 

1.3 அறிக்ரகயின் மநாக்கம் 

EIA மசயல்முரையின் ரநாக்கம், முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்ரத 

மசயல்படுத்துவதால் ஏை்படும் சுை்றுசச்ூழல் விரளவுகரள 

முடிமவடுப்பவ க்ளுக்கும் மபாதுமக்களுக்கும் மத ிவிப்பதாகும். EIA 

ஆவணம் என்பது ஒரு மதாழில்நுட்ப கருவியாகும், இது உடல் சூழலில் 

ஏை்படும் தாக்கங்கரளயும், சமூக, கலாசச்ா  மை்றும் சுகாதா  

பாதிப்புகரளயும் அரடயாளம் கண்டு, கணித்து, பகுப்பாய்வு 

மசய்கிைது. 

இந்த அறிக்ரகயின் ரநாக்கம், சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்ரப மதிப்பிடுவது, 

சுை்றுசச்ூழல் குரைப்பு நடவடிக்ரககரள ப ிந்துர ப்பது மை்றும் 
குவா ியின் மதாழில்நுட்ப சாத்தியக்கூறு, மபாருளாதா  

நம்பகத்தன்ரம மை்றும் நிரலயான வள ச்ச்ி ஆகியவை்ரை 

மதிப்பிடுவது ஆகும்.   . நால்ர ாடு கி ாமம், காங்கயம் தாலுக்கா, 

திருப்பூ  ்மாவட்டம், தமிழ்நாடு மாநிலம் S.F எண். 822 (P), 823/A, 823/B & 

829/A (P)  இல் அரமந்துள்ள 4.16.23 மெக்ரட  ்ப ப்பளவில் சாதா ண 
கல் மை்றும் கி ாவல் குவா ி 
 

மவட்டப்பட்ட கல், அடிப்பரட கடட்ரமப்பு வசதிகள், சாரலகள், 

வீடுகள், துரைமுகங்கள்,  யில்ரவ, நீ ப்்பாசனம் ரபான்ைவை்ரை 

அரமப்பதை்குப் பயன்படுத்தப்படும். இது ரவரலவாய்ப்ரப 

உருவாக்குவரதாடு, மாநில மை்றும் மத்திய வருமானத்திை்கும் 

பங்களிக்கும். குவா ி குவா ியில் இருந்து முன்மமாழியப்பட்ட 

தயா ிப்பு, தமிழ்நாட்டில் மை்றும் அரதச ் சுை்றியுள்ள மாவட்டங்களில் 

உள்ள தனியா  ் மை்றும் அ சு திட்டங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். 

சாதா ண கை்கள் மை்றும் கி ாவல் ஏ ாளமாக இருப்பதால், 

மாநிலத்தில் அதன் வள ந்்து வரும் ரதரவ இந்த பகுதியில் சு ங்க 

குவா ிக்கு மதாழில்முரனரவார த் தூண்டியது. 
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EIA/EMP ஆனது ஸ்டாண்ட ட்் ToR இன் படி தயா ிக்கப்படட்ுள்ளது. 

சுை்றுசச்ூழலின் தாக்கதர்த மதிப்பிடுவதை்கு, திட்ட தளத்தில் நிலவும் 

சுை்றுசச்ூழலின் தை்ரபாரதய நிரலரயக் கண்டறிதல் மை்றும் 

சுை்றுசச்ூழலின் தாக்கதர்த அரடயாளம் கண்டு மதிப்பீடு மசய்வது 

அவசியம். இந்தக் குறிப்புகள் மை்றும் சட்டப்பூ வ் ரதரவகரளக் 

கருத்தில் மகாண்டு, இந்த சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடட்ு அறிக்ரக 

(EIA) மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் ரமலாண்ரமத் திட்டம் (EMP) 

தயா ிக்கப்படட்ுள்ளது. அக்ரடாப  ் முதல் டிசம்ப  ் 2021 வர யிலான 

ஒரு பருவ கண்காணிப்புத் த வுகளுக்காக, முன்மமாழியப்பட்ட குவா ி 
குத்தரகப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவில் சுை்றுசச்ூழல் ஆய்வு 

ரமை்மகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

இந்த முன்மமாழியப்பட்ட குவா ிக்கான சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி (படிவம்-

1, PFR மை்றும் அங்கீக ிக்கப்பட்ட குவா ித் திட்டம்) வழங்குவதை்கான 

EIA அறிக்ரகரயத் தயா ிப்பதை்காக TORக்கான விண்ணப்பம் 

சம ப்்பிக்கப்பட்டது. மசப்டம்ப  ் 14, 2006 ரததியிட்ட EIA அறிவிப்பின் 

விதிகளின்படி இந்த முன்மமாழிவுகள் ப ிசீலிக்கப்பட்டன. மாநில 

நிபுண  ் மதிப்பீடு SEAC. தமிழ்நாட்டின் SEAC ஆல் இந்த முன்மமாழிவு 

TORக்கு ப ிந்துர க்கப்பட்டது. SEIAA, தமிழ்நாடு தனது கூட்டத்தில் இந்த 

முன்மமாழிவு ப ிசீலிக்கப்படட்ு, சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மை்றும் 

சுை்றுசச்ூழல் ரமலாண்ரமத் திட்டத்ரதத் தயா ிப்பதை்கான 

விதிமுரைகரள (ToR) வழங்கியது. மதாகுப்பு விவ ங்கள் அட்டவரண 

1.2 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண 1.2: கிளஸ்டைில் உள்ள குவாைிகளின் பட்டியல் 

வ.எண் குத்தரகதாைைின் 

பபயை் 
புல எண் பைப்

பளவு 

(Ha) 

குத்தரக காலம் 

தை்ரபாதுள்ள குவா ி  
1. திரு. A.D. இளங்ரகா 308/2 4.56.5 06.04.2018 – 05.04.2023 

முன்மமாழியப்படட் குவா ி 
1. திரு. A.D. இளங்ரகா 822 (P), 

823/A, 

823/B & 

829/A (P) 

4.16.23 - 

பமாத்த பைப்பளவு 8.72.7  
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படம் 1.1: கிளஸ்டை் ரமன்களின் கூகுள் மமப் (தற்மபாதுள்ள மஞ்சள் 

நிறத்தில் குறிக்கப்பட்ட மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட சிவப்பு 

நிறத்தில் குறிக்கப்பட்டரவ) 

அரனத்து சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள சு ங்கங்களுக்கான 

சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி (படிவம்-1, PFR மை்றும் அங்கீக ிக்கப்பட்ட குவா ி 
திட்டம்) வழங்குவதை்கான EIA அறிக்ரகரய தயா ிப்பதை்காக TOR 

க்கான விண்ணப்பங்கள் சம ப்்பிக்கப்பட்டன. விண்ணப்ப எண். SEAC 

ஆல் SIA/TN/MIN/61843/2021, மசப்டம்ப  ் 14, 2006 ரததியிட்ட EIA 

அறிவிப்பின் விதிகளின்படி. சாதா ண கல் மை்றும் கி ாவல் 

சு ங்கங்கள் மாநில நிபுண  ்மதிப்பீடட்ு SEAC ஆல் ப ிசீலிக்கப்பட்டது. 

தமிழ்நாட்டின் SEAC ஆல் இந்த முன்மமாழிவு TORக்கு 

ப ிந்துர க்கப்படட்து. 

முன்மமாழியப்படட் குத்தரகப் பகுதியில் 1.92.0 மெக்ரட  ்என்ை சிறிய 

பகுதி குரைமதிப்பிை்கு உட்பட்டது. சுை்றுசச்ூழல்; 15.02.2016 ரததியிட்ட 

SEIAA-TN/F.No.4842/EC/1(a)/2869/2015 என்ை எழுத்து எண் 1.92.0 

மெக்ரடருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது. நரடமுரைகள் எண். 

F.1307TPN/RS/DEE/TNPCB/TPN/A/2020 ரததியிட்ட ரததி: 23.09.2020 உடன் 

இது மசல்லுபடியாகும் CTO ஐக் மகாண்டிருந்தது. EC இன் நகல் 

இரணப்பு-II ஆக இரணக்கப்படட்ுள்ளது. 
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இந்த சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ரக திைந்த வா ப்்பு 

சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள குவா ிக்கு தமிழ்நாடு மாநில 

சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆரணயத்திடம் இருந்து சுை்றுசச்ூழல் 

அனுமதி (EC) மபறுவதை்காக தயா ிக்கப்பட்டது. 

திருப்பூ  ் மாவட்டங்களில் ரமன  ் குவா ி கிளஸ்ட  ் திட்டத்தால் 

ஏை்படும் பாதிப்புகரள மதிப்பிடுவதை்கான குறிப்பு விதிமுரைகளின் 

(ToR) படி சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வுகரள 

ரமை்மகாள்வதை்காக மும்ரபயின் M/s. Enviro Resources நிறுவனத்திை்கு 

பணி ஒதுக்கீடு மசய்யப்படட்ுள்ளது. பல்ரவறு சுை்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்கள் மீதான மசயல்பாடுகரள மதிப்பிடுதல் மை்றும் 

திட்டத்தின் பாதகமான தாக்கங்கரளத் தணிக்க சுை்றுசச்ூழல் 

ரமலாண்ரமத் திட்டத்ரதத் தயா ிதத்ல். மசப்டம்ப  ்14, 2006 ரததியிட்ட 

EIA அறிவிப்பு மை்றும் அதன் திருத்தங்கள் மை்றும் ToR இல் 

ப ிந்துர க்கப்படட்படி மபாது விசா ரண நடத்தப்படும். மபாது 

விசா ரணயின் ரபாது எழுப்பப்பட்ட மபாதுமக்களின் கவரலகரள 

உள்ளடக்கிய மபாது விசா ரணக்குப் பிைகு இறுதி அறிக்ரக 

ரமம்படுத்தப்படும் 

1.4 திட்டம் மற்றும் திட்ட ஆதைவாளைின் அரடயாளம் 

A. திட்ட முன்பமாழிவு 

அட்டவரண 1.3: திட்ட விவைங்கள் 

முன்மமாழியப்படட் 

திட்டம் 

              சாதா ண கல் & கி ாவல் குவா ி - 4.16.23 

மெக்ரட  ்

     திட்டத்தின் இடம் நால்ர ாடு கி ாமம், காங்கயம் தாலுக்கா, 

திருப்பூ  ்மாவட்டம், தமிழ்நாடு. 

 

B. திரையிடல் வரக 

மசப்டம்ப  ் 14, 2006 ரததியிட்ட EIA அறிவிப்பின்படி & 1 டிசம்ப  ் 2009 

மை்றும் 4 ஏப் ல் 2011 அன்று திருத்தங்கள்; முன்மமாழியப்பட்ட சு ங்கத் 
திட்டம் மசயல்பாடு (1a), அதாவது கனிமங்களின் சு ங்கத்தின் கீழ் 

வருகிைது. இத்தரகய நடவடிக்ரககள் ரமலும் "A" மை்றும் "B" 

வரககளாக பி ிக்கப்படுகின்ைன. ரமை்கூறிய திட்டமானது சாதா ணக் 

கல் மை்றும் கி ாவல் கிளஸ்ட  ் பகுதி 4.16.23 மெக்ரட  ்

சு ங்கத்திை்கானதாகும், அத்தரகய திட்டங்கள் ரமை்கூறிய 

அறிவிப்பின் கீழ் "பி" பி ிவில் பட்டியலிடப்படட்ுள்ளன, இந்தத் திட்டம் 

'பி' வரக திட்டமாக வரகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது, ஏமனனில் மமாத்த 

மகாத்து ப ப்பளவு 8.72.73 மெக்ரட  ் ஆகும். . இந்த திட்டம் கிளஸ்ட  ்

சூழ்நிரல கா ணமாக B பி ிவில் வருகிைது. சமீபத்திய திருத்தப்பட்ட 
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EIA அறிவிப்பின்படி, 14.08.2018 ரததியிட்ட 100 மெக்ரட  ் வர யிலான 

குத்தரகப் பகுதி இப்ரபாது B வரகயின் கீழ் வருகிைது. திட்டமானது OM 

No F. NO இல் உள்ள B1 வரகரயச ் ரச ந்்தது. L-11011/175/2018-IA-II (M) 

ரததியிட்ட 12 டிசம்ப  ் 2018 மை்றும் 13 மசப்டம்ப  ் 2018 ரததியிட்ட 

உத்த வின்படி, Ho’ble NGT, New Delhi, O.A.. 2018 இன் 173 மை்றும் ஓ.ஏ. 

இல்ரல. 2016 இன் 186. 

C. சுைங்க குத்தரக நிரல 

குத்தரகதா   ் மாவட்ட ஆட்சிய ,் திருப்பூ  ் மாவட்ட முகவ ி கடிதம் 

எண் மூலம் விருப்பக் கடிதத்ரதப் மபை்றுள்ளா .் Rc. எண்.913/Mines/2020 

ரததி 27.01.2021 S.F எண்கள் 822 (P), 823/A, 823/B & 829/A (P) 5 இல் 

அரமந்துள்ள 4.16.23 மெக்ரட  ்குத்தரகப் பகுதிக்கான சாதா ண கல் 

மை்றும் கி ாவல் குவா ி தமிழ்நாடு, திருப்பூ  ் மாவடட்ம், காங்கயம் 

தாலுக்கா, நால்ர ாடு கி ாமத்தில் 5 ஆண்டுகளுக்கு மபை்றுள்ளா .் 
D. சுைங்கத் திட்டத்தின் ஒப்புதலின் நிரல 

முன்மமாழியப்படட் திட்டத்திை்கான சு ங்கத் திட்டத்திை்கு 10 வருட 

திட்ட காலத்திை்கு மாவட்ட புவியியல், புவியியல் மை்றும் சு ங்கம், 

திருப்பூ ,் தமிழ்நாடு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. என்னுரடய திட்டத்துடன் 

ஒப்புதல் கடிதத்தின் நகல் இரணப்பு VII ஆக இரணக்கப்படட்ுள்ளது.  

அட்டவரண 1.4: சுைங்கத் திட்ட விவைங்கள் 

   குத்தரகதாைைின் 

 பபயை் 
புல எண் அங்கீகைிக்கப்படட் குவாைி திட்டக் 

கடிதம் எண். 

திரு.  A.D. இளங்ரகா 822 (P), 823/A, 

823/B & 829/A 

(P) 

R.c.No.913/2020/Mines, dated 05.02.2021 

 

1.5 திட்ட ஆதைவாளைின் அறிமுகம் 

 குத்தரகதா  ின் விவ ங்கள் கீரழ மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன 

அட்டவரண 1.5: திட்ட முன்பமாழிவு விவைங்கள் 

குத்தரகதாைை் 
பபயை் 

திரு. A.D.இளங்ரகா 

தந்ரதயின் 

பபயை் 
துர சாமி 

முகவைி No. 531/C, Main Road, 

Kunnathur Post, Uthukuli Taluk, 

Tiruppur District. 

Tamil Nadu – 638 103 

அரலமபசி +91 9003911668 / 9443365387 
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எண் 

மின்னஞ்சல் sbmkangayam@gmail.com  

திட்ட 
இருப்பிடம் 

S.F. Nos. 822 (P), 823/A, 823/B & 829/A (P) of நால்ர ாடு 

கி ாமம், காங்கயம் தாலுக்கா, திருப்பூ  ் மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு. 

 

1.6 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

8.72.73 மெக்ரட  ்மமாத்த ப ப்பளரவக் மகாண்ட உதர்தச சாதா ண 

கல் மை்றும் கி ாவல் குவா ியின் நிகழ்வு இது புல எண்கள் 822 (P), 823/A, 

823/B & 829/A (P).  இல் அரமந்துள்ளது. தமிழ்நாடு, திருப்பூ  ்மாவட்டம், 

காங்கயம் தாலுக்கா, நால்ர ாடு கி ாமத்தின். மசப்டம்ப  ் 14, 2006 

ரததியிட்ட EIA அறிவிப்பு மை்றும் அதன் திருத்தங்களின்படி திட்ட 

ஆத வாள  ் சுை்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கு விண்ணப்பித்துள்ளா .் திட்ட 

மசலவு ரூ. 80 லட்சம். குவா ியின் விவ ங்கள் அட்டவரண 1.6 இல் 

வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவரண 1.6: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

திட்டத்தின் இடம் S.F. Nos. 822 (P), 823/A, 823/B & 829/A (P), நால்ர ாடு 

கி ாமம், காங்கயம் தாலுக்கா, திருப்பூ  ்மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு 

  மடாமபாஷீட் 
எண் 

58 E/12 

             சுைங்க 

வரக 

              திைந்த மவளி இயந்தி மயமாக்கப்பட்ட 

சு ங்கம் 

             நில 

அதிை்வு 

மண்டலம் 

நில அதி வ்ு அடிப்பரடயில், இந்தப் பகுதி IS-1893 

(பகுதி-1)-2002 இன் படி மண்டலம்-III இன் கீழ் 

வரகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. எனரவ, நில அதி வ்ு 

தளம் நடுத்த  ரசத அபாய மண்டலமாகும். MSK 

அளவுரகால் VII உடன். 

  மவரல  

நாட்களின் 

எண்ணிக்ரக 

300 நாள்\ஆண்டு 

             குவாைி 
பகுதி 

4.16.23 Ha 

குவாைி இடம் 

இயக்கப்பட்டது 

WGS 1984 

தைவு 

அட்சமைரக தீைக்்கமைரக 

11°04'01.75"N to 

11°04'08.76"N 

77°35'07.95"E to 

77°35'18.97"E 

mailto:sbmkangayam@gmail.com
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1.7 திட்டத்தின் இடம் 

தமிழ்நாடு, திருப்பூ  ் மாவட்டம், காங்கயம் தாலுகாவில், நால்ர ாடு 

கி ாமத்தில் இந்த மதாகுப்பு உள்ளது. அருகிலுள்ள இ யில் நிரலயம் 

18.20 கிமீ, வடரமை்கு திரசயில் உள்ள ஊத்துகுழி 

 

 இ யில் நிரலயம் ஆகும். அருகிலுள்ள ரதசிய மநடுஞ்சாரல (NH- 80) 

ரகாயம்புத்தூ  ்முதல் சிதம்ப ம் வர  திட்டப் பகுதியிலிருந்து மதை்கு 

திரசயில் 7.70 கிமீ மதாரலவில் உள்ளது மை்றும் மாநில மநடுஞ்சாரல 

(SH-96) மசன்னமரல தளத்தின் ரமை்குப் பகுதியில் 0.92 கிமீ 

மதாரலவில் உள்ளது, மை்மைாரு சாரல நத்தக்காடியூ  ்சாரல ஆகும். 

தை்ரபாது 0.48 கிமீ மதாரலவில், வடக்கு . R.F இல் உள்ள ச ர்வ ஆஃப் 

இந்தியா ரடாரபாஷீட் எண். 58 E/12 இல் இந்தப் பகுதி 

ரச க்்கப்படட்ுள்ளது. 1:50,000. திட்ட தளத்தின் கூகுள் படமும் எல்ரலத் 
தூண்களும் படம் 1.2 இல் காட்டப்படட்ுள்ளன. வது எல்ரலத் தூண் 

ஒருங்கிரணப்புகள் அட்டவரண 1.7 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. திட்ட 

தளத்தின் இருப்பிட வர படம் படம்:1.3 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளது. 10 கிமீ 

ஆ ம் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப்ப ப்பு வர படம் படம்:1.4 இல் 

காட்டப்படட்ுள்ளது. சுை்றுசச்ூழல் அரமப்பு மை்றும் திட்ட விவ ங்கள் 

அட்டவரண-1.8 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளன. சாதா ண கல் மை்றும் 

கி ாவல் குவா ியின் புரகப்படங்கள் படம்: 1.5 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 1 கிமீ சுை்ைளவு google குத்தரக பகுதியின் படம் 

படம் 1.6 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. திட்டத்திை்கு அருகாரமயில் CPCB/MOEF 

ஆல் மிகவும் மாசுபட்ட அரடயாளம் காணப்பட்ட கிளஸ்ட  ் எதுவும் 

இல்ரல. 
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படம் 1.2: குத்தரகப் பகுதியின் GOOGLE படம் 

 

அட்டவரண 1.7: குத்தரகப் பகுதியின் எல்ரல ஒருங்கிரணப்புகள் 

வ.எண் அட்சமைரக தீை்க்கமைரக வ.எண் அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

1.  11° 04' 03.07"N 77°35 07.95"E 8.  11° 04' 07.74"N 77° 35' 12.33"E 

2.  11° 04' 04.46"N 77° 35' 07.98"E 9.  11° 04' 04.21"N 77° 35' 11.83"E 

3.  11°04' 04.81"N 77° 35' 07.55"E 10.  11° 04' 05.84"N 77° 35' 18.81"E 

4.  11° 04' 05.98"N 77° 35' 07.14"E 11.  11° 04' 01.93"N 77° 35' 18.97"E 

5.  11° 04' 08.37"N 77° 35' 07.35"E 12.  11° 04' 01.75"N 77° 35' 18.95"E 

6.  11° 04' 08.27"N 77° 35' 10.45"E 13.  11° 04' 02.67"N 77° 35' 11.74"E 

7.  11° 04' 08.76"N 77° 35' 12.41"E    
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படம் 1.3: இருப்பிட வரைபடம் 
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படம் 1.4: ஆய்வுப் பகுதியின்  நிலப்பைப்பு வரைபடம் (10 கிமீ சுற்றளவு) 
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படம் 1.5 குவாைியின் புரகப்படங்கள் 
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படம் 1.6: கிளஸ்டைின் 1கிமீ சுற்றளவு கூகுள் படம் 

 

அட்டவரண 1.8: திட்ட விவைங்கள் 

வ. 
எ

ண் 

விவைங்கள் விளக்கம் 

1 திட்டத்தின் வரக சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள குவா ி 
2 

குவா ி பகுதி 

பயன்படுத்தப்பட்டது 
4.16.23 மெ 

3 திட்ட இடம் 

தமிழ்நாடு, திருப்பூ  ்மாவட்டம், காங்கயம் தாலுக்கா, 
நல்லர ாடு கி ாமத்தின் SF எண்கள் 822 (P), 823/A, 823/B & 

829/A (P). 

4 

குவா ி இடம் 
இயக்கப்பட்டது 

WGS 1984 த வு 

அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 11°04'01.75"N முதல் 

11°04'08.76"N 

77°35'07.95"E முதல் 

77°35'18.97"E வர  

5 ரடாரபா தாள் எண் 58 E/12 

6 
புவியியல் 
இருப்புக்கள் 

சாதாைணக் கல் சைரள 14,61,664 மீ3 1,25,592 மீ3 

7 

சு ங்க ரகயிருப்பு 
மை்றும் ஆண்டு 
வா ியான உை்பத்தி 

சாதாைணக் கல் சைரள 3,49,105 மீ3 87,241 மீ3 

8 குத்தரக காலம் 5 ஆண்டுகள் 
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வ. 
எ

ண் 

விவைங்கள் விளக்கம் 

9 

ச ாச ி கடல் 
மட்டத்திை்கு ரமல் 
தளம் உய ம் 

270மீ AMSL 

10 

முன்மமாழியப்பட்ட 
திட்ட தளத்தில் நில 
பயன்பாடு 

பட்டா நிலம் 

நிலப்ப ப்பு: தாவ ங்கள்/பயி ிடுவதை்கு ஏை்ைதாக 
இல்லாத த ிசு நிலம் 

11 தள நிலப்ப ப்பு மதை்கிலிருந்து வடக்கு ரநாக்கி சாய்ந்துள்ளது 

12 
சு ங்கத்தின் இறுதி 
ஆழம் 

தர  மட்டத்திை்கு கீரழ 55 மீ (2 மீ ச ரள + 3 மீ வானிரல 
ச ரள + 50 மீ சாதா ணக் கல்) தர  மட்டத்திை்கு கீரழ 

13 
தை்ரபாதுள்ள குழி 
அளவு 

140 மீ (L) x 125 மீ (W) x 47 மீ (D) 

14 
இறுதி குழி 
ப ிமாணம் 

317மீ (L) x 159m (W) x 55m (D) (BGL) 

15 
காலநிரல 
நிரலரமகள் 

IMD த வு, திருப்பூ  ்(1971-2000) 

• ச ாச ி சுை்றுப்புை காை்று மவப்பநிரல - 46.6 o C 
முதல் 20.6o C வர  

• ஆண்டு மரழ - 793 மி.மீ 

16 
நில அதி வ்ு 
மண்டலம் 

நில அதி வ்ு அடிப்பரடயில், இந்தப் பகுதி IS-1893 (பகுதி-1)-2002 இன் படி மண்டலம்-III இன் கீழ் 
வரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனரவ, நில அதி வ்ு 

 ீதியாக அந்த இடம் அதிக ரசத அபாய மண்டலம். MSK 
அளவுரகால் VII உடன். 

17 
அருகில் உள்ள 
சாரல 

திட்ட இடத்திலிருந்து வடக்ரக 0.48 கிமீ மதாரலவில் 
நத்தக்காடியூ  ்சாரல உள்ளது 

18 

அருகிலுள்ள 
மாநில/ரதசிய 
மநடுஞ்சாரல 

• NH- 80: ரகாயம்புத்தூ  ்முதல் சிதம்ப ம் வர  7.70 

கிமீ, மதை்கு 

• SH-96: 0.92 கிமீ, ரமை்கு திரசயில் 

19 
அருகிலுள்ள  யில் 
நிரலயம் 

• ஊத்துகுளி  யில் நிரலயம்: 18.20, NWதிரசயில் 

• திருப்பூ  ் யில் நிரலயம்: 26.45 கிமீ, டபிள்யூ 

திரசயில் 

• ஈர ாடு  யில் நிரலயம்: 32.57 கிமீ, NNE திரச 

20 
அருகிலுள்ள விமான 
நிரலயம் 

ரகாயம்புத்தூ  ்விமான நிரலயம்: 60.16 கிமீ, WSW 

21 

அருகில் உள்ள 
கி ாமம்/மப ிய 
நக ம் 

• நல்லிகவுண்டன்வலசு: 0.68 கிமீ, WSW திரச 

• வீக்மல்: 0.81 கிமீ, NW திரச 

• நால்ர ாடு: 0.88 கிமீ, NW திரச 

22 

அருகிலுள்ள நக ம், 
நக ம், மாவட்டத் 
தரலரமயகம் • காங்கயம் :7 கிமீ, SW திரச 

• திருப்பூ :் 26.93 கிமீ, WNW திரச 
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வ. 
எ

ண் 

விவைங்கள் விளக்கம் 

மை்றும் மதாரலவில் 
கி.மீ. 

23 

சுை்றுசச்ூழல் 
உண த்ிைன் 
மண்டலம் 

குவா ி குத்தரகப் பகுதியிலிருந்து 10மீ சுை்ைளவுக்குள் 
வனவிலங்கு ச ணாலயம், ரதசியப் பூங்கா அல்லது 

உயி க்்ரகாளக் காப்பகம் இல்ரல. 
24 

ஒதுக்கப்பட்ட/பாது
காக்கப்பட்ட 
காடுகள் 

மசன்னமரல RF என ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட வனம்: 8.90 கிமீ, 
வடக்கு திரசயில் உள்ளது, அரத ரந த்தில் திட்ட 

தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ மதாரலவில் பாதுகாக்கப்பட்ட 
காடுகள் இல்ரல. 

25 
வ லாை்று/சுை்றுலா 
இடங்கள் 

குவா ி குத்தரக பகுதியிலிருந்து 300மீ சுை்ைளவுக்குள் 
எதுவும் இல்ரல 

26 அருகில் உள்ள மரல 
மசன்னமரல மரல: 9.62 கிமீ, வடக்கு 

அ சச்லூ  ்மரல: 14.17 கிமீ, வடகிழக்கு 

27 
அருகிலுள்ள 
நீ ந்ிரலகள் 

நீை்நிரலகள் தூைம் (கிமீ) திரச 

மநாய்யல் ஆறு 4.68 வடக்கு 

கீழ் பவானி கால்வாய் 3.33 வடக்கு 

28 
அருகில் உள்ள 
மருத்துவமரன 

• காங்கயம் :7 கிமீ, மதன்ரமை்கு திரச 

29 

குவா ி இடத்ரதச ்
சுை்றி 500மீ 
சுை்ைளவில் உள்ள 
மை்ை குவா ிகளின் 
விவ ங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 500மீ 
சுை்ைளவில் பின்வரும் குவா ிகள் அரமந்துள்ளன. 
விவ ங்கள்: 
ரகவிடப்பட்ட குவா ி  – இல்ரல 

தை்ரபாதுள்ள குவா ி  – 1 (4.56.5 மெக்ரட )் 

முன்மமாழியப்பட்ட குவா ி – 1 (4.16.23 மெக்ரட )் 500மீ சுை்ைளவில் தை்ரபாதுள்ள மை்றும் 
முன்மமாழியப்பட்ட குவா ியின் மமாத்த ப ப்பளவு 8.72.73 மெக்ரட  ் ஆகும். திட்டம் கிளஸ்ட  ்
சூழ்நிரலயின் கீழ் வருகிைது. 

30 மனித சக்தி 
குவா ி மசயல்பாட்டிை்கு முன்மமாழியப்பட்ட மமாத்த 

பணியாள க்ள் 33 ரப .் 
31 

நீ  ்ரதரவ மை்றும் 
ஆதா ம் 

தண்ணீ  ்விை்பரனயாள க்ள் மை்றும் அருகிலுள்ள 
ஆழ்துரள கிணறு மூலம் 6 KLD க்கு மமாத்த தண்ணீ  ்

ரதரவ. 
32 அதிக சுரம / கழிவு ச ரள உருவாக்கம் வடிவத்தில் அதிக சுரம 

33 திட்டத்தின் மசலவு 

திட்ட பசலவு: A. திட்டச ்மசலவு  = ரூ.74.63,000/- B. EMP மசலவு   = ரூ. 3,80,000/- 

மமாத்த திட்டச ்மசலவு (A+B) = ரூ.78,43,000/- CER மசலவு (2.0%)  = ரூ.1,57,000/- 

பமாத்த பசலவு  = ரூ.80,00,000/- 
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1.8 வழங்கல் மற்றும் மதரவ விவைங்கள் 

 மாநில மை்றும் ரதசிய சாரல திட்டங்களுக்கு சாதா ணக் கல்லின் 
மபரும் ரதரவ உள்ளது, அதன் வி ிவாக்கம் மை்றும் வலுப்படுத்தும் 
நடவடிக்ரகக்காக மபரும் வள ச்ச்ியில் உள்ளது, இது தவி  பல 
பாலங்கள் மை்றும் ரமம்பாலங்கள் கட்டப்பட்டு வருகின்ைன. ரமலும், 
மாநிலத்தின் உள்கட்டரமப்பு ரமம்பாட்டிை்கான மபாது மை்றும் தனியா  ்
துரை திட்டங்களுக்கு சாதா ணக் கல்லின் ரதரவ மிகப்மப ியது. 
எனரவ இந்த திட்டம் மாநிலத்திை்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. 
 மப ிய சாதா ணக் கல் ரதரவப்படும் இடத்தில், நாட்டில் உள்ள  யில் 
பாரதகளும் முன்ரனை்ைத்தில் உள்ளன. மை்ை உள் பஞ்சாயத்து 
சாரலகளும் முன்ரனை்ைத்தில் உள்ளன, இந்தப் மபாதுப்பணித் 
திட்டங்கள் தவி , மருத்துவமரன, பள்ளி, அ சுக் கட்டிடம் மை்றும் வீட்டுக் 
கட்டுமானம் ரபான்ை உள்நாட்டு கட்டுமானத் திட்டங்களுக்கு சாதா ணக் 
கல் ப வலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிைது. திருப்பூ  ் மாவட்டத்தின் 
சாதா ணக் கல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 1.7: சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் வரைபடம் 

 

1.9 ஆய்வின் மநாக்கம் 

ஆய்வுப் பகுதிரயச ் சுை்றியுள்ள 10 கிமீ சுை்ைளவில் காை்று, சத்தம், நீ ,் 
மண், நிலம் மை்றும் சமூக-மபாருளாதா ம் ரபான்ை பல்ரவறு 
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சுை்றுசச்ூழல் கூறுகளின் வி ிவான குணாதிசயங்கரள EIA ஆய்வு 
உள்ளடக்கியது மை்றும் SEAC, ரக ளக் குழுவானது நீ ியல் ஆய்ரவ 
உள்ளடக்கிய அடிப்பரட த வுகளில் கவனம் மசலுத்த ப ிந்துர த்தது. 
நிலத்தடி நீ  ் ஆய்வு, பல்லுயி  ் மதிப்பீடு மை்றும் சு ங்க குத்தரகப் 
பகுதிரயச ்சுை்றியுள்ள 10 கிமீ சுை்ைளவில் நிலப் பயன்பாடு. EIA ஆனது 
ஒரு சீசன் த வுகளின் அடிப்பரடயில் (அக்ரடாப -்2021 முதல் டிசம்ப -்2021 வர ) 

 

1.10 தைவு உருவாக்கம் 

சட்டப்பூ வ் ஏமஜன்சிகளின் ரதரவக்கு ஏை்ப, காசியாபாத் (யுபி) 
என்விர ா மடக் ச வ்ீசஸ் மூலம் த வு 
உருவாக்கப்படட்ுள்ளது.அக்ரடாப  ் 2021 முதல் டிசம்ப  ் 2021 வர . MoEF&CC மை்றும் IS த நிரலகளின் வழிகாடட்ுதல்களின்படி 
கண்காணிப்பு மை்றும் ரசாதரன மசய்யப்படட்ுள்ளது. 
 

1.11 தைவு மசகைிப்பு 

குவா ி குத்தரக (ரமய மண்டலம்) மை்றும் 10 கிமீ சுை்ைளவு (இரடநிரல மண்டலம்) ஆகிய இ ண்டும் ஆய்வுப் பகுதிரய 
உள்ளடக்கிய பகுதிக்கு EIA ஆய்வு மசய்யப்படுகிைது. சு ங்கத ்
திட்டத்திை்கு EIA/EMP தயா ிப்பதை்காக பின்வரும் த வுகள் கள ஆய்வு 
மை்றும் பிை ஆதா ங்கள் மூலம் Enviro Resources ஆல் ரசக ிக்கப்பட்டது. 
• திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ மதாரலவில் உள்ள காடட்ு 

விலங்கினங்கள் மை்றும் தாவ ங்களின் விவ ங்கள் மை்றும் காடுகள் 

ஏரதனும் இருந்தால் பை்றிய தகவல்கள். 

• 10 கிமீ சுை்ைளவில் சுை்றுசச்ூழல் உண த்ிைன் இடங்கள், 

ச ணாலயங்கள், உயி க்்ரகாள இருப்புக்கள். 

• உடல் சூழல் (காை்று, நீ ,் மண் மை்றும் சத்தம்) அடிப்பரட த வு. 

• 10கிமீ சுை்ைளவில் உள்ள மத இடங்கள் / வ லாை்று 

நிரனவுசச்ின்னங்கள் மை்றும் சுை்றுலா தலங்கள். 

• ச ர்வ ஆஃப் இந்தியா ரடாரபாஷீட் வர படம் மை்றும் 

மசயை்ரகக்ரகாள் படத்தின் அடிப்பரடயில் ரமய மண்டலம் மை்றும் 

இரடயக மண்டலத்திை்குள் (ரகா  ் மண்டலத்ரதச ் சுை்றி 10 கிமீ 

சுை்ைளவு) நில பயன்பாடட்ு முரை. 

• மமாத்த ஆய்வுப் பகுதிக்குக் கரடசியாகக் கிரடத்த 

மக்கள்மதாரக கணக்மகடுப்புத் த வுகளின் அடிப்பரடயில் 

மக்கள்மதாரக மை்றும் சமூக-மபாருளாதா ம். 
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• இந்திய வானிரல ஆய்வுத் துரை (IMD) மை்றும் முதன்ரம 

த வுகளின் முந்ரதய தசாப்தங்களுக்கான மதாட ப்ுரடய வானிரல 

த வு. 

• தை்ரபாரதய சுை்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு மை்றும் அருகிலுள்ள 

அரதரபான்ை திட்டங்கள் ஏரதனும் இருந்தால் அரதத் தணிக்கும் 

நடவடிக்ரககள் பை்றிய ஆய்வு. 

• 10 கிமீ சுை்ைளவில் உள்ள நீ ந்ிரலகள், மரலகள், சாரலகள் 

ரபான்ைவை்ரை அரடயாளம் காணுதல். 

 1.12 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆவணத்தின் பபாதுவான 

அரமப்பு 

டிசம்ப  ் 2009 திருத்தப்பட்ட MoEF இன் EIA அறிவிப்பின்படி, டிசம்ப  ் 14, 
2006 ரததியிட்டபடி, EIA ஆவணத்தின் மபாதுவான அரமப்பு 
பின்வருமாறு இருக்கும்: 
• அறிமுகம் 

• திட்ட விளக்கம் 

• மாை்றுகளின் பகுப்பாய்வு (மதாழில்நுட்பம் மை்றும் தளம்) 

• சுை்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

• எதி ப்ா க்்கப்படும் சுை்றுசச்ூழல் தாக்கம் & தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

• கூடுதல் ஆய்வுகள் 

• திட்டத்தின் நன்ரமகள் 

• சுை்றுசச்ூழல் மசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

• சுை்றுசச்ூழல் ரமலாண்ரம திட்டம் 

• சுருக்கம் & முடிவு 

• ஈடுபடட்ுள்ள ஆரலாசக க்ளின் மவளிப்பாடு 

   

1.13 EIA/EMP தயாைிப்பு EMP பின்வரும் விவ ங்கரள உள்ளடக்கும்: 
• தை்ரபாரதய சுை்றுசச்ூழல் அரமப்பு. 

• முன்மமாழியப்படட் குவா ி மை்றும் மதாட ப்ுரடய வசதிகளால் 

எதி ப்ா க்்கப்படும் சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்ரப அரடயாளம் காணுதல், 

கணித்தல் மை்றும் மதிப்பீடு மசய்தல். 

• ரமய மை்றும் இரடயக மண்டலதத்ில் சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் 

எதி ப்ா க்்கப்படும். 

• முக்கிய இடங்கள்/வ லாை்று நிரனவுசச்ின்னங்கள். 
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• மவளிரயை்ைப்படும் பல்ரவறு கழிவுகளால் ரமை்ப ப்பு மை்றும் 

நிலத்தடி நீ  ்மாசுபாடர்டக் கடட்ுப்படுத்துவதை்கான நடவடிக்ரககள் 

ஏரதனும் இருந்தால். 

• முன்மமாழியப்படட் நடவடிக்ரககள்/மசயல்பாட்டின் கா ணமாக 

காை்று மாசுபாடர்டக் கடட்ுப்படுத்தும் நடவடிக்ரககள். 

• கி ீன் மபல்ட ் ரமம்பாடட்ுத் திட்டம் மை்றும் குவா ியின் சீ ரமப்புத் 
திட்டம். 

• ஒலி மாசுபாடர்டக் கடட்ுப்படுத்தும் நடவடிக்ரககள் 

• சமூக-மபாருளாதா  நிரலரமகளில் முன்ரனை்ைம் மை்றும் 

திட்டத்ரத மசயல்படுத்துவதன் மூலம் மக்கள் மபறும் நன்ரமகரள 

மவளிபடுத்துதல். 

• கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்ரககளின் மமாத்த மை்றும் குறிப்பிட்ட மசலவு. 

• சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு, மசயல்படுத்தல் அரமப்பு மை்றும் 

நடுநிரலத் திருத்தங்கரளச ் மசயல்படுத்துவதை்கான பின்னூட்ட 

வழிமுரை. 

• திட்டத்தில் மை்றும் அரதச ்சுை்றி நடப்படக்கூடிய தாவ  வரககரள 

அரடயாளம் காணுதல். 

 

அடிப்பரட சுை்றுசச்ூழல் ஆய்வுகளுக்கான கள ஆய்வுகள், அட்டவரண 1.8 இல் ரகாடிடட்ுக் காட்டப்படட்ுள்ள பல்ரவறு சுை்றுசச்ூழல் 
பண்புகளின் குவா ியின் தை்ரபாரதய நிரலகரள தீ ம்ானிக்க 
மூன்று மாத காலத்திை்கு நடத்தப்பட்டன. ரடாஆ ின் 
ப ிந்துர க்கப்படட் அரனத்து நிபந்தரனகளும் இந்த ரநாக்கத்தில் 
அடங்கும். 

 

அட்டவரண 1.9: சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்காணிப்பின் 

அதிை்பவண் 

வ. 
எண் 

பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

1 
சுை்றுப்புை 

காை்றின் த ம் 

PM10, SO2, NOX 
மை்றும் PM10 இன் 
கனிம கலரவ, 

குறிப்பாக இலவச 
சிலிக்காவிை்கு 

24 மணிரந  மாதி ிகள், 
வா த்திை்கு இ ண்டு 

முரை மூன்று 
மாதங்களுக்கு 8 
இடங்களில். 

2 
வானிரல 
ஆய்வு 

காை்றின் ரவகம், 
காை்றின் திரச, 
மவப்பநிரல, 

திட்ட தளத்தில் 
மதாட ச்ச்ியான 

மணிரந  பதிவு (ஒரு 
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வ. 
எண் 

பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

ஈ ப்பதம் மை்றும் 
மரழப்மபாழிவு 

சீசன்). அருகிலுள்ள IMD 
நிரலயத்திலிருந்து 

இ ண்டாம் நிரல த வு. 
3 நீ  ்த ம் 

இயை்பியல் 
மை்றும் 

இ சாயன 
அளவுருக்கள். 

5 நிலத்தடி நீ  ்மை்றும் 3 
ரமை்ப ப்பு நீ  ்

இடங்களில் இருந்து 
ஆய்வுக் காலத்தில் ஒரு 
முரை ரசக ிக்கப்பட்ட 
மாதி ிகரள எடுக்கவும். 

4 
மண்ணின் 

த ம் 

இயை்பியல் 
மை்றும் 

இ சாயன 
அளவுருக்கள். 

8 இடங்களில் இருந்து 
ஆய்வுக் காலத்தில் 

ஒருமுரை 
ரசக ிக்கப்பட்ட 

மாதி ிகரள எடுதத்ல். 

5 சூழலியல் 

• ரமய 
மண்டலம் (4.16.23 
மெக்ரட )் & 
தாங்கல் 

மண்டலம் (10-கிமீ 
சுை்ைளவு) 

உள்ளடக்கிய 
நிலப்ப ப்பு 
தாவ ங்கள் 
மை்றும் 

விலங்கினங்கள். 
• இரடயக 

மண்டலத்தில் (10-

கிமீ சுை்ைளவு) 
தை்ரபாதுள்ள 

நீ வ்ாழ் 
சூழலியல் நிரல. 

ஆய்வுக் காலத்தில் 
ஒருமுரை கள ஆய்வு 

மூலம். இ ண்டாம் நிரல 
த வுகளும் 

ரசக ிக்கப்பட்டன. 

6 ஒலி மட்டங்கள் 

dB (A) பகல் 
மை்றும் இ வில் 
இர சச்ல் 

8 இடங்களில் ஆய்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுரை 

ஒவ்மவாரு இடத்திலும் 24 
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வ. 
எண் 

பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

அளவுகள். மணிரந த்திை்கு திட்டப் 
பகுதியிலும் அரதச ்

சுை்றியும் மணிரந  ஒலி 
அளவுகள். 

7 நில பயன்பாடு 

தை்ரபாரதய நில 
பயன்பாடட்ு 
சூழ்நிரல 

ஆய்வுக் காலத்தில் 
ஒருமுரை சமீபத்திய 
மசயை்ரகக்ரகாள் 
படங்கள் மை்றும் 
தளத்தில் நிலத்தடி 

உண்ரம. 
8 புவியியல் 

புவியியல் 
விவ ங்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 
ஒருமுரை. இ ண்டாம் 

நிரல மூலங்களிலிருந்து 
ரசக ிக்கப்பட்ட த வு 

9 நீ வ்ளவியல் 

வடிகால் பகுதி 
மை்றும் அரமப்பு, 
நீர ாரடகளின் 
தன்ரம, நீ ந்ிரல 

பண்புகள், 
 ீசா ஜ்் மை்றும் 
மவளிரயை்றும் 

பகுதிகள் 
ரபான்ைரவ. 

முதன்ரம மை்றும் 
இ ண்டாம் நிரல 
ஆதா ங்களின் 

அடிப்பரடயில், ஆய்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுரை. 

10 

சமூக-

மபாருளாதா  
அம்சங்கள் 

மக்கள்மதாரக, 
மக்கள்மதாரக 
இயக்கவியல், 
உள்கட்டரமப்பு 

வளங்கள், 
சுகாதா  நிரல, 
மபாருளாதா  
வளங்கள் 

ரபான்ை சமூக-

மபாருளாதா  
அம்சங்கள். 

முதன்ரம மை்றும் 
இ ண்டாம் நிரல 

ஆதா ங்களில் இருந்து (2011 இன் இந்திய மக்கள் 
மதாரக 

கணக்மகடுப்பின் 
சுருக்கங்கள் 

ரபான்ைரவ) ஆய்வுக் 
காலத்தில் ஒரு முரை. 
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1.14 குறிப்பு விதிமுரறகள் 

 EIA/EMP அறிக்ரகயானது சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள 

கிளஸ்ட  ் குவா ிக்காக தயா ிக்கப்பட்டது; 14 மசப்டம்ப ,் 2006 

ரததியிட்ட EIA அறிவிப்பின்படி, சுை்றுசச்ூழல், வனம் மை்றும் காலநிரல 

மாை்ைம் (MoEF & CC), புது தில்லி அரமசச்கத்தால் "பி வரக" என 

வரகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது மை்றும் திருத்தப்பட்ட EIA இன் படி 

குத்தரகப் பகுதி 100 மெக்ரடருக்கும் குரைவாக உள்ளது. 14.08.2018 

ரததியிட்ட அறிவிப்பு. திட்டமானது OM No F. NO இல் உள்ள B1 வரகரயச ்

ரச ந்்தது. L-11011/175/2018-IA-II (M) ரததியிட்ட 12 டிசம்ப  ்2018 மை்றும் 13 

மசப்டம்ப  ் 2018 ரததியிட்ட உத்த வின்படி, Ho'ble NGT, New Delhi ஆல் OA 

எண். 2018 இன் 173 மை்றும் OA எண். 2016 இன் 186. 

 சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் 

ரமலாண்ரமத் திட்டத்ரதத் தயா ிப்பதை்காக SEIAA, தமிழ்நாடு 

வழங்கிய குறிப்பு விதிமுரைகரள (ToR's) உள்ளடக்கிய வர வு 

அறிக்ரக, அதன் கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.8460/SEAC/ToR-1009/ 2021 

ரததி 28.07.20211.  
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அத்தியாயம் 2: திட்ட விளக்கம் 

 

2.1 திட்டத்தின் வரக 

SF எண்கள் 822 (P), 823/A, 823/B & 829/A இல் அரமந்துள்ள 4.16.23 

மெக்ரட  ் ப ப்பளவில் சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள குவா ிக்கு 

சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதை்கான EIA அறிக்ரகரயத் தயா ிக்க 

குத்தரகதா   ்TORக்கு விண்ணப்பித்துள்ளா .் (பி) தமிழ்நாடு, திருப்பூ  ்

மாவட்டம், காங்கயம் தாலுகா, நால்ர ாடு கி ாமம்.  

 

2.2 திட்டத்திற்கான மதரவ 

இப்பகுதியிலும் மாநிலத்திலும் கடட்ுமானப் மபாருளாக சாதா ணக் 

கல் மை்றும் ச ரளக் கல்ரல திைம்பட பயன்படுத்துவரத திட்டத்தின் 

அடிப்பரட ரநாக்கமாகும். உள்கட்டரமப்பு ரமம்பாடு மை்றும் 

கடட்ுமானத் துரையில் ஏை்படட்ுள்ள உந்துதல் கடந்த சில ஆண்டுகளில் 

சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரளக் கை்களின் ரதரவரய 

அதிக ித்துள்ளது. கல் குவா ிரயக் கடட்ுவது கடட்ுமானப் 

மபாருடக்ரள மடட்ுமல்ல, பி ாந்தியத்தின் ரவரலவாய்ப்பு மை்றும் 

மபாருளாதா  வள ச்ச்ிரயயும் வழங்குகிைது, இது இறுதியில் 

பி ாந்தியம் மை்றும் மாநில மக்களின் சமூக-மபாருளாதா  நிரலரய 

ரமம்படுத்துகிைது. சு ங்க நடவடிக்ரககள் உள்ளூ  ்மக்களுக்கு ரந டி 

மை்றும் மரைமுக ரவரல வாய்ப்புகளுடன் சமூக-மபாருளாதா  

நன்ரமகரள வழங்கும்.  ாயல்டி, மசஸ், வ ிகள், DMF ரபான்ை 

வடிவங்களில் பி ாந்திய மை்றும் நிதி நன்ரமகளுக்கும் இந்தத் திட்டம் 

பங்களிக்கிைது. 

 

2.3 இடம் 

அட்டவரண 2.1: இருப்பிட விவைங்கள் 

1 புல எண்கள். 822 (P), 823/A, 823/B & 829/A (P) 

2 கி ாமம் நால்ர ாடு கி ாமம் 

3 
தாலுகா மை்றும் 

மாவட்டம் 
காங்கயம் தாலுக்கா, திருப்பூ  ்மாவட்டம் 

4 மாநிலம் தமிழ்நாடு 

5 ரடாரபாஷீட் எண். 58 E/12 

6 
அட்சர ரக  

தீ க்்கர ரக 

அட்சர ரக Longitude 

11°04'01.75"N முதல் 77°35'07.95"E முதல் 
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11°04'08.76"N வர  77°35'18.97"E வர  

 

2.4 திட்டத்திற்கான மதரவகள் 

2.4.1  நிலத் மதரவ 

SF எண். 822 (P), 823/A, 823/B & 829/A (P) இல் அரமந்துள்ள 4.16.23 

மெக்ரட  ் குத்தரகப் பகுதிக்கான சாதா ணக் கல் மை்றும் கி ாவல் 

கல் குவா ிக்கு திருப்பூ  ் மாவட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சிய  ் மூலம் 

குத்தரகதா   ் விருப்பக் கடிதத்ரதப் மபை்றுள்ளா .் ) தமிழ்நாடு, 

திருப்பூ  ்மாவட்டம், காங்கயம் தாலுகா, நல்லர ாடு கி ாமத்தில். LOI 5 

வருட குத்தரக காலத்திை்கு வழங்கப்படுகிைது.  

 2.4.2 தண்ணீை் மதரவ 

திட்டத்திை்கான மமாத்த நீ  ் ரதரவ 6 KLD ஆகும், இது குவா ி குழி 

நீ ிலிருந்து (கிரடக்கும் ரபாது) மை்றும் அருகிலுள்ள ஆழ்துரள 

கிணறுகள் மூலம் ரடங்க க்ள் மூலம் பூ த்்தி மசய்யப்படும். குடிநீ  ்

ரதரவக்கு அருகில் உள்ள ரபா ம்வல்லில் இருந்து தண்ணீ  ் சப்ரள 

மசய்யப்படும். திட்டத்தில் தண்ணீ  ் ரதரவ பை்றிய விவ ங்கள் 

அட்டவரண 2.2 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளன. முன்மமாழியப்பட்ட 

குவா ிக்கான நீ  ் சமநிரல வர படம் படம் 2.1 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 2.1: நீை் இருப்பு வரைபடம் 

  

தினச ி தண்ணீ  ்ரதரவ 

6 KLD 

நீ  ்வழங்கல் 

 

சு ங்க நீ  ்மை்றும் ரடங்க  ்நீ  ்
விநிரயாகம் 

தூசி அடக்குமுரை 

4.16 KLD 

ரதாட்டம் 

0.3 KLD 

குடி மை்றும் சுகாதா ம் 

1.5 KLD 

மசப்டிக் ரடங்க் & ரசாக் குழி 
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அட்டவரண 2.2: தினசைி தண்ணீை் மதரவ (KLD) 

விவைங்கள் கணக்கீடு விளக்கம் அளவு 

தூசி 
அடக்குமுரை 

KL (சது  மீட்டருக்கு 0.1 லிட்ட )் இல் ஃப்யூஜிட்டிவ் 
உமிழ்ரவக் கட்டுப்படுத்த தண்ணீ  ்மதளிப்பதை்கு 

ஒரு நாரளக்கு தண்ணீ  ்ரதரவ 

(41623 சது  மீட்டருக்கு தண்ணீ  ்ரதரவ. அதாவது 
4.16.23 மெக்ரட  ்ப ப்பளவு ரதரவ =0.1*41623 = 4162.3 

லிட்ட  ்அதாவது 4.16 KLD) 

4.16 

பசுரம 
அ ண் & 
ரதாட்டம் 

பசுரமப் ப ப்பில் 4 சது  மீட்டருக்கு ஒரு மசடி. 
ஒரு மசடிக்கு ஒரு நாரளக்கு 4 லிட்ட  ்தண்ணீ  ்

ரதரவப்படுகிைது. 
பசுரம அ ண் பகுதி= 0.25 மெக்ரட ,் அதாவது 2500 

ச.மீ. 
ஆண்டுக்கு 56 ம ங்கரளக் கருத்தில் மகாண்டு 

ம ங்களின் எண்ணிக்ரக 

ஒரு நாரளக்கு 56*4 = 224 லிட்ட  ்அதாவது 0.3 KLD 

0.3 

உள்நாட்டு 
பயன்பாடு 

ஒரு நபருக்கு ஒரு நாரளக்கு 45 லிட்ட  ்தண்ணீ  ்
ரதரவ. 

மதாழில்நுட்ப ஊழிய க்ள் உட்பட மமாத்த 
மதாழிலாள க்ளின் எண்ணிக்ரக = 33 

(45 Lpcd*33 = 1.485 KLD) 

1.5 

மமாத்தம் 
5.96 அதாவது 6 

KLD 

2.4.3 மனித சக்தி மதரவ 

குவா ியானது துரளயிடுதல், ரதாண்டிமயடுத்தல், ரபாக்குவ த்து 

ரபான்ை நடவடிக்ரககளுக்கு ரவரலவாய்ப்ரப வழங்கும். சாதா ணக் 

கல் மை்றும் ச ரள குவா ிக்கான உத்ரதச மனிதவளத்தின் பட்டியல் 

அட்டவரண-2.3 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது.  

அட்டவரண 2.3: மனிதவளத்தின் மதரவ 

வ. எண் விவைங்கள் எண்ணிக்ரக 

1. ரமன் ஃரபா ர்மன் 1 

2. பிளாஸ்ட  ்/ துரண 1 

3. எக்ஸ்கரவட்ட  ்- ஆபர ட்ட  ்& டிர வ  ் 6 

4. ஜாக் சுத்தி இயக்குபவ  ் 16 

பகுதி திைரமயான மதாழிலாள  ்

5. பாதுகாப்பு 1 

திைன் அை்ை உரழப்பு 

6. மதாழிலாள  ்மை்றும் உதவியாள  ் 2 

7. சுத்தம் மசய்பவ  ் 6 

பமாத்தம் 33 
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ஆதா ம்: அங்கீக ிக்கப்பட்ட சு ங்கத ்திட்டம் 

2.4.4 சக்தி மதரவ 

மபரும்பாலான குவா ி இயந்தி ங்கள் டீசலில் இயக்கப்படும், இதனால், 

சு ங்கத்திை்கு மப ிய மின்சா ம் ரதரவப்படாது. முன்மமாழியப்பட்ட 

சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள குவா ிக்கு சு ங்க நடவடிக்ரகக்கு 

மின்சா ம் எதுவும் ரதரவயில்ரல. மதியம் 1 மணி முதல் பிை்பகல் 2 

மணி வர  1 மணி ரந  உணவு இரடரவரளயுடன் காரல 9 மணி 
முதல் மாரல 5 மணி வர  பகல் ரந த்தில் மடட்ுரம மசயல்பட 

உத்ரதசிக்கப்படட்ுள்ளது. 

2.4.5 டீசல் மதரவ 

1,27,977 லிட்ட  ் எசஎ்ஸ்டி முழு திட்ட வாழ்க்ரகக்கும் 

பயன்படுத்தப்படும். அருகில் உள்ள டீசல் பம்புகளில் இருந்து டீசல் 

மகாண்டு வ ப்படும். திட்டத்திை்கு மின்சா ம் ரதரவயில்ரல. 

சம்பந்தப்பட்ட அதிகா ிகளிடம் அனுமதி மபை்ை பிைரக அருகில் உள்ள 

மின்கம்பங்களில் இருந்து இ வில் விளக்குகள் எடுக்கப்படும். 

 

1. சைரளக்கு:  

ஒரு மணி ரந ம் எக்ஸ்கரவட்ட க்்கு பயன்படுத்தப்படும் அளவு  = 10 லிடட்  ்/ மணி 
ஒரு மணி ரந த்திை்கு எக்ஸ்கரவட்ட  ்மசய்யும் எக்ஸ்கரவட்    = 60m3 ச ரள 

சாதா ணக் கல் அளவு               = 3,49,105/60=5818 மணிரந ம் 

டீசல் நுக க்ிைது                 = 50 மணிரந ம் x 10லிட்ட  ்

மமாத்த டீசல் நுக வ்ு                = 58184.17 லிடட்  ்எசஎ்ஸ்டி  

                      கி ாவல் பயன்படுத்தப்படும் 

  

2. சாதாைணக் கல்லுக்கு: 

ஒரு மணி ரந ம் எக்ஸ்கரவட்ட க்்கு பயன்படுத்தப்படும் அளவு  = 16 லிடட்  ்/ மணி 
ஒரு மணி ரந த்திை்கு எக்ஸ்கரவட்ட  ்மசய்யும் எக்ஸ்கரவட்    = 20m3 ச ரள 

சாதா ணக் கல் அளவு               = 87,241/20=2,930 மணிரந ம் 

டீசல் நுக க்ிைது                 = 4362 மணிரந ம் x 16லிடட்  ்

மமாத்த டீசல் நுக வ்ு                = 69792.8 லிட்ட  ்எசஎ்ஸ்டி  

                   சாதா ணக் கல் பயன்படுத்தப்படும் 

 

பமாத்த டீசல் நுகை்வு   =58184.17 + 69792.8 =1,27,977 லிட்டை் 

2.4.6 இயந்திைமயமாக்கலின் அளவு 

இந்த பகுதியில் இருப்பு, இயை்ரகயில் மிகப்மப ியதாக இருப்பதால், 

இந்த திட்ட காலத்திை்கு திைந்தமவளி சு ங்கத்ரத ரமை்மகாள்ள 

உத்ரதசிக்கப்படட்ுள்ளது. குவா ியில் பயன்படுத்தப்படும் 
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இயந்தி ங்களின் பட்டியல் அட்டவரண 2.4 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

மபரும்பாலும் வாடரக உபக ணங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன.  

 

அட்டவரண 2.4: இயந்திைங்களின் பட்டியல் 

வ.எண் விவைம் எண்ணிக்ரக 

1. ஜாக் சுத்தி 8 

2. அமுக்கி 2 

3.                                           பக்மகட் மை்றும்  ாக் பிர க்க  ் மகாண்ட 

எக்ஸ்கரவட்ட  ்

2 

4. டிப்ப க்ள் 4 

ஆதா ம்: அங்கீக ிக்கப்பட்ட சு ங்கத ்திட்டம் 

2.4.7 லாைி சுரம கணக்கீடு 

ஒரு லா ி ரலாடு              = 6மீ3 (ரதா ாயமாக) 

ரவரல நாட்களின் மமாத்த எண்ணிக்ரக  = 300 நாட்கள் ஆண்டுக்கு 

இந்த ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்தில் எடுக்க  

ரவண்டிய மமாத்த அளவு         = 3,49,105 மீ3 

ஒரு நாரளக்கு மமாத்த லா ிகள் ரலாடு   = 3,49,105 மீ3 / 6மீ3 

                    = 58,184 Lorry loads 

 = 58,184/ 5years 

 = 11 ,637/ 300 days 

சாதாைணக் கல்             = 38 - 39 லாைி மலாடு/நாள் 

மூன்று ஆண்டுகளில் அகை்ைப்பட ரவண்டிய ச ரளகளின் மமாத்த 

அளவு                  = 87,241மீ3 (W.Gravel + Gravel) 

ஒரு நாரளக்கு மமாத்த லா ிகள் ரலாடு   = 87,241 m3 / 6m3 

                    = 14,540 Lorry loads 

= 14,540/ 3  

= 4,847/ 300 days 

ஒரு நாரளக்கு சைரள சுரம       = 16 லாைி மலாடு 

 

2.5 திட்ட பசலவு 

முன்மமாழியப்படட் சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள குவா ியின் 

மதிப்பிடப்பட்ட மசலவு ரூ.80,00,000/- பி ித்து கீரழ அட்டவரணயில் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது.   

 

அட்டவரண 2.5: திட்டச ்பசலவின் மதிப்பீடு 

திட்ட மசலவு (A) ரூ. 74.63,000/- 

EMP மசலவு (B) ரூ. 3,80,000/- 
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மமாதத் திட்டச ்மசலவு (A+B) ரூ. 78,43,000/- 

CER மசலவு (2.0%) ரூ.1,57,000/- 

மமாதத் மசலவு ரூ. 80,00,000/- 

2.6 பைாமைிப்பு மதரவ 

அருகிலுள்ள நக தத்ில் அரமந்துள்ள ரசரவ ரமயங்களில் அரனத்து 

உபக ணங்களின் வழக்கமான ப ாம ிப்பு ரமை்மகாள்ளப்படும். 

ரதாண்டுதல், மவடித்தல், ஏை்றி மை்றும் டிப்ப /்டம்ப  ் கலரவரயப் 

பயன்படுத்தி, சு ங்கச ் மசயல்பாட்டின் முன்மமாழியப்பட்ட முரை 

திைந்த குழி குவா ி ஆகும். பயன்படுத்தப்படும் இயந்தி ங்கள் 

ரமை்ப ப்பு துரளயிடல், எக்ஸ்கரவசன், தண்ணீ  ் ரடங்க  ் ஏை்றுதல் 

மை்றும் ரபாக்குவ த்து ஆகும்.  

2.7 பகுதியின் புவியியல் 

2.7.1 பிைாந்திய புவியியல் 

தீபகை்ப க்னீஸ் பழரமயான பாரை அரமப்புகரள உருவாக்குகிைது, 

இதில் சா ர்னாரகட்டின் மப ிய உருவாக்கம் சமீபதத்ிய நான்காம் 

பகுதி உருவாக்கதத்ின் மசழுரமயான தி ட்சியுடன் உள்ளது. பி ாந்திய 

அளவில் சா ர்னாக்ரகட் பகுதி N300E – S300W உடன் SE600 ரநாக்கி 

சாய்வாகவும் உள்ளது. 
இந்தப் பகுதியில் உள்ள பாரைகளின் மபாதுவான புவியியல் 

வ ிரசகள் கீரழ மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன: 

 

   பி ாந்திய அடுக்கு வ ிரச: 

             

            சமீத்திய  -      குவாட்ட ன் ி உருவாக்கம் (ச ரள) 

            ---------இணக்கமின்ரம----------- 

           ஆ க்்கியன் -      சா ர்னாரகட் 
                    தீபகை்ப க்னீஸ் வளாகம் 

 

ஆய்வுப் பகுதியில் சமீபத்திய வயது குவாட்ட ன் ி உருவாக்கம் 

உள்ளது, இது தீபகை்ப க்னீஸ் வளாகத்துடன் மதான்ரமயான 

காலத்ரதச ் ரச ந்்த க் ாரனாரகடட்ுகளால் அடிக்ரகாடிடட்ுக் 

காட்டப்படட்ுள்ளது.    

2.7.2  உள்ளூை் புவியியல் 

குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தடர்டயான நிலப்ப ப்பாகும். 

சாய்வு மதன்கிழக்கு ரநாக்கி மமன்ரமயாகவும், இப்பகுதியின் உய ம் 

ச ாச ி கடல் மட்டத்திலிருந்து 270 மீ உய த்தில் உள்ளது. 
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இப்பகுதியானது 2 மீ தடிமன் மகாண்ட ச ரள, 3 மீ தடிமன் மகாண்ட 

வானிரல ச ரள மை்றும் அரதத் மதாட ந்்து தை்ரபாதுள்ள குவா ி 
குழியிலிருந்து மதளிவாக ஊகிக்கப்படும் பா ிய சா ர்னாரகட் 
ஆகியவை்ைால் மூடப்பட்டிருக்கும். புவியியல் வர படம் படம் 2.2 இல் 

காட்டப்படட்ுள்ளது. 

 

2.8 புவியியல் 

ஆய்வுப் பகுதி குன்றுகரளக் மகாண்ட எஞ்சிய மரலயின் ஒரு 

பகுதியாகும். மபரும்பாலான பகுதி மபடிமமன்ட் மை்றும் மபடிப்மளய்ன் 

மூலம் மூடப்படட்ுள்ளது. 10 கிமீ ஆய்வுப் பகுதியின் புவியியல் 

வர படம் படம் 2.3 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 2.2: புவியியல் ஆய்வுப் பகுதி 
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 படம் 2.3: ஆய்வுப் பகுதியின் புவியியல் 

2.9 லித்தாலஜி 

    ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் மவவ்ரவறு புவியியல் அடுக்குகளின் 

இருப்பு நிலத்தடி வ ிரசயானது லித்தாலஜி எனப்படும் 

வா த்்ரதயுடன் விவ ிக்கப்படுகிைது. ஆய்வுப் பகுதியானது ரமல் மண், 

வானிரல மை்றும் புதிய அடுக்குகளான மநய்ஸ், சா ர்னாரகட ்

ஆகியவை்ரைக் மகாண்டுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியின் கை்சிரல 

விவ ங்கள் ஆய்வுப் பகுதி முழுவதும் ரத ந்்மதடுக்கப்பட்ட துரளப் 

பதிவுகளிலிருந்து அறியப்படுகின்ைன. மவவ்ரவறு துரள பதிவுகளின் 

லித்ரதாலாஜிக்கல் விவ ங்கள் அட்டவரண 2.6, லித்தாலஜி 

விவ ங்களில் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன 

 

அட்டவரண 2.6: லித்தாலஜி விவைங்கள் 

GL- 2.0 ச ரள 

3.0 to 5.0 வானிரல ச ரள 

2.0-45.0 வானிரல சா ர்னாரகட ்
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படம் 2.4: லித்தாலஜி ஆஃப் ஸ்டடி ஏைியா 

 

2.10 இயற்பியல் மற்றும் வடிகால் முரற 

இது ஓ ளவு தை்ரபாதுள்ள குவா ியின் நிகழ்வாகும், இது நிலப்ப ப்பில் 

மாறும், இது சு ங்க குழிகளின் உருவாக்கத்துடன் இருக்கும். 

ஓப்பன்காஸ்ட் முரையில் சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள மவட்டி 

எடுப்பது குவா ி குத்தரக பகுதிக்குள் இருக்கும் நிலப்ப ப்ரப 

மாை்றும். குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தடர்டயான 

நிலப்ப ப்பாகும். சாய்வு மதன்கிழக்கு மை்றும் உய த்ரத ரநாக்கி 

மமன்ரமயாக இருக்கும் 

இப்பகுதி ச ாச ி கடல் மட்டத்திலிருந்து 270மீ உய த்தில் உள்ளது. 

இப்பகுதியானது 2 மீ தடிமன் மகாண்ட ச ரள, 3 மீ தடிமன் மகாண்ட 

வானிரல ச ரள மை்றும் அரதத் மதாட ந்்து தை்ரபாதுள்ள குவா ி 
குழியிலிருந்து மதளிவாக ஊகிக்கப்படும் பா ிய சா ர்னாரகட் 
ஆகியவை்ைால் மூடப்பட்டிருக்கும். சுை்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள 

நீ ம்ட்டம் ரகாரடயில் 67 மீ ஆகவும், மரழக்காலத்தில் 63 மீ ஆகவும் 

இருக்கும், இது அருகிலுள்ள ஆழ்துரள கிணறுகளில் இருந்து 

பா க்்கப்படுகிைது. 
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2.11 சுைங்கத்தின் விவைங்கள் 

குவா ியானது மபஞ்சின் உய ம் அதிகபடச்மாக 5மீ வர  இருக்கும் 

வரகயிலும், மபஞ்சுகளின் அகலம் உய த்ரத விட அதிகமாகவும், 

கிரடமட்டத்தில் இருந்து 45° சாய்வாக இருக்கும் வரகயிலும் 

வடிவரமக்கப்படும். துரளயிடுதல் மை்றும் மவடிக்கும் நுட்பத்தின் 

உதவியுடன் சு ங்கம் மசய்யப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 குவாைியின் இருப்பு மதிப்பீடு & ஆயுள் 

2.12.1 இருப்பு மதிப்பீடு 

தாது இருப்புக்களின் மதிப்பீடு புவியியல் குறுக்குமவடர்டப் 

பயன்படுத்தி வழக்கமான இரண குறுக்கு மவடட்ு முரை மூலம் 

மசய்யப்படுகிைது. தாது பகுதி ஸ்டிர க் மூலம் புவியியல் 

குறுக்குமவடட்ுகள் தயா ிக்கப்படுகின்ைன. ஒவ்மவாரு குறுக்கு 

பி ிவிலும் உள்ள தனிப்பட்ட லித்ரதா அலகுகளின் ப ப்பளவு 

தனித்தனியாக கணக்கிடப்படுகிைது. குறுக்குமவடட்ுக்கு இரடரய 

உள்ள மதாகுதி, இரண குறுக்குமவட்டின் ச ாச ி ப ப்பளவு அதாவது 

((S1+S2)/2) மை்றும் பி ிவு இரடமவளிரய மபருக்குவதன் 

அடிப்பரடயில் வருகிைது. ரமலும் மமாதத் அட த்்தியால் 

மபருக்குவதன் மூலம் டன்ரனஜ் வருகிைது. 

2.12.2 புவியியல் இருப்புக்கள் 

தாது பகுதி ஸ்டிர க் மூலம் புவியியல் குறுக்குமவடட்ுகள் 

தயா ிக்கப்படுகின்ைன. ஒவ்மவாரு குறுக்கு பி ிவிலும் உள்ள 

தனிப்பட்ட லித்ரதா அலகுகளின் ப ப்பளவு தனித்தனியாக 

கணக்கிடப்படுகிைது. பி ிவு வா ியாக, மதாகுதி கணக்கிடப்படட்ு மீ3 
ஆல் மபருக்கப்படுகிைது. MT இல் சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரளயின் 

மவடித்தல் துரளயிடல் 

சாதா ணக் கல் 
ச ரள 

எக்ஸ்கரவசன் 

சுைங்க பசயல்முரறயின் திட்ட வரைபடம் 

 

சாதா ணக் கல்ரல பிட்மெட்டிலிருந்து 

ரதரவப்படும் மநாறுக்கிக்கு ஏை்றுதல் 

ஜல்லிக்கை்கள் அகை்ைப்பட்டு, தாழ்வான 

பகுதிகரள நி ப்பவும், சமன் மசய்யவும் 

பயன்படுத்தப்படும் 
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வளத்ரதக் கணக்கிட, மதாகுதி 2.5MT/m3 (மமாத்த அட த்்தி) ஆல் 

மபருக்கப்படுகிைது. The total தை்ரபாதுள்ள குவா ி குழிகரள கழித்த 

பிைகு மமாத்த புவியியல் வளங்கள் கணக்கிடப்படுகின்ைன. குவா ி 
குத்தரகப் பகுதியில் கிரடக்கும் மமாத்த புவியியல் இருப்பு 

அட்டவரண 2.7 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது.  

அட்டவரண 2.7: கிரடக்கும் புவியியல் ரகயிருப்பின் சுருக்கம் 

பிைிவு பபஞ்ச ் நீளம் (மீ) 
அகலம் 

(மீ) 

ஆழம் 

(மீ) 

சாதாைணக் 

கல்லின் 

புவியியல் இருப்பு 

(மீ3)100% 

வானிரல 

சைரள (மீ3) 
சைரள 

XY-AB 
 

 

I 10 114 2 - - 2280 
II 11 114 3 - 3762 - 

III 11 114 5 6270 - - 
IV 11 114 5 6270 - - 
V 15 114 5 8550 - - 
VI 16 114 5 9120 - - 
VII 16 114 5 9120 - - 
VIII 17 114 5 9690 - - 

IX 21 114 5 11970 - - 

X 22 114 5 12540 - - 

XI 24 114 2 5472 - - 

XI 151 114 3 51642 - - 

XII 151 114 5 86070 - - 

 மமாத்தம் 216714 3762 2280 

X1Y1-
AB 

I 115 38 2 - - 8740 
II 115 40 3 - 13800 - 

III 115 41 5 23575 - - 

IV 115 41 5 23575 - - 
V 115 42 5 24150 - - 

VI 115 49 5 28175 - - 

VII 115 49 5 28175 - - 

VIII 115 50 5 28750 - - 

IX 115 51 5 29325 - - 

X 115 51 5 29325 - - 

XI 115 52 5 29900 - - 

XII 115 52 5 29900 - - 
 மமாத்தம் 274850 13800 8740 

X1Y1-
CD 

I 218 89 2 -  38804 

11 218 89 3 - 58206  

III 218 89 5 97010 - - 

IV 218 89 5 97010 -  

V 218 89 5 97010 - - 
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பிைிவு பபஞ்ச ் நீளம் (மீ) 
அகலம் 

(மீ) 

ஆழம் 

(மீ) 

சாதாைணக் 

கல்லின் 

புவியியல் இருப்பு 

(மீ3)100% 

வானிரல 

சைரள (மீ3) 
சைரள 

VI 218 89 5 97010 - - 

VII 218 89 5 97010 - - 

VIII 218 89 5 97010 - - 

IX 218 89 5 97010 - - 

X 218 89 5 97010 -  

XI 218 89 5 97010 - - 

XII 218 89 5 97010 - - 

 மமாத்தம் 970100 58206 38804 

மமாத்த கூடுதல் 1461664 75768 49824 

ஆதா ம்: அங்கீக ிக்கப்பட்ட சு ங்கத் திட்டம் 

ச ரளயின் கிரடக்கும் புவியியல் வளங்கள்      : 49,824m3 

வானிரல ச ரளயின் கிரடக்கும் புவியியல் வளங்கள் : 75,768m3 

சாதா ணக் கல்லின் கிரடக்கும் புவியியல் வளங்கள் : 14,61,664m3 

2.12.3 சுைண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 

மபஞ்சுகள் அரமப்பது, உள் எல்ரலயில் சட்டப்பூ வ் பாதுகாப்பு 

தூ த்ரத விடட்ு மவளிரயறுவது, மபஞ்சுகளிரலரய சு ங்கப் பூடட்ுகள், 

சு ங்கத்தின் இறுதி ஆழம், ஏை்றுக்மகாள்ளப்பட்ட மபஞ்ச ் சாய்வு 

ரபான்ைவை்றின் கா ணமாக சு ங்கக் ரகயிருப்பு 

கடட்ுப்படுத்தப்படுகிைது. பாதுகாப்பான தூ ம், மபஞ்சுகள் மை்றும் 

இருக்கும் குழி ஆகியவை்றில் சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள 

தடுக்கப்படட்ுள்ளது. சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள கட்டிடக் கல் 

இருப்புக்கள் கீரழ மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண 2.8: சுைண்டக்கூடிய இருப்புச ்சுருக்கம் 

பிைிவு பபஞ்ச ் நீளம் (மீ) 
அகலம் 

(மீ) 
ஆழம் 

(மீ) 

சாதாைணக் கல்லின் 

சுைண்டக்கூடிய 

இருப்பு (மீ3)100% 

வானிரல 

சைரள (மீ3) 
சைரள 

XY-AB 
XI 115 107 3 36915 - - 

XII 105 97 5 50925 - - 

 மமாத்தம் 87840   

X1Y1-
AB 

I 106 30 2 - - 6360 
II 103 29 3 - 8961  
III 100 27 5 13500 - - 
IV 95 23 5 10925 - - 

V 90 18 5 8100 - - 

VI 85 20 5 8500 - - 

VII 80 15 5 6000 - - 

VIII 75 11 5 4125 - - 
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பிைிவு பபஞ்ச ் நீளம் (மீ) 
அகலம் 

(மீ) 
ஆழம் 

(மீ) 

சாதாைணக் கல்லின் 

சுைண்டக்கூடிய 

இருப்பு (மீ3)100% 

வானிரல 

சைரள (மீ3) 
சைரள 

 மமாத்தம் 51150 8961 6360 

X1Y1-
CD 

I 209 73 2 - - 30514 
II 206 67 3 - 41406 - 

III 203 61 5 61915 - - 
IV 198 51 5 50490 - - 

V 193 41 5 39565 - - 

VI 188 31 5 29140 - - 
VII 183 21 5 19215 - - 

VIII 178 11 5 9790 - - 

மமாத்தம் 210115 41406 30514 

மமாத்த கூடுதல் 349105 50367 36874 

ஆதா ம்: அங்கீக ிக்கப்பட்ட சு ங்கத் திட்டம் 

 

சாதா ணக் கல்லின் மமாத்த கிரடக்கும் 

 சு ங்க இருப்புக்கள் @ 100%          : 3,49,105மீ3  

மமாத்தம் கிரடக்கக்கூடிய சு ண்டக்கூடிய  

காலநிரல ச ரள இருப்புக்கள்         : 50,367மீ3 

மமாத்தமாக கிரடக்கக்கூடிய ச ரளக் கை்கள்   : 36,874மீ3 
 

ஐந்து வருட காலத்திை்கு 100% மீட்பு விகிதத்தில் 3,49,105m3 சாதா ணக் 

கல், 50,367மீ3 வானிரல ச ரள மை்றும் 36,874மீ3 ச ரள 55மீ ஆழம் 

வர  (2m Gravel + 3m Weathered Gravel Stone) மபாது தர  மட்டத்திலிருந்து 

கீரழ கணக்கிடப்படட்ுள்ளது. 

2.12.4 குவாைியின் எதிை்பாைக்்கப்பட்ட வாழ்க்ரக 

முன்மமாழியப்படட் குவா ியின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆயுள் 5 ஆண்டுகள். 

2.13 சுைங்க முரற 

சு ங்க முரை அரனத்து கிளஸ்ட  ் குவா ிகளுக்கும் மபாதுவானது, 

ஓபன்காஸ்ட் இயந்தி மயமாக்கப்பட்ட சு ங்க முரையானது மபஞ்ச ்

உய த்திை்கு குரையாத மபஞ்ச ்அகலத்துடன் 5.0 மீட்ட  ்உய  மபஞ்ரச 

உருவாக்குவதன் மூலம் முன்மமாழியப்படுகிைது. இருப்பினும், 

சாதா ணக் கல் குவா ிரயப் மபாறுத்த வர யில், ரமரல உள்ள 

ஒழுங்குமுரை 106 (2) (b) இன் விதிகரளக் கரடப்பிடிப்பது, சு ங்கப் 

பி சச்ரனகளுடன் இரணந்த பல்ரவறு உள்ளா ந்்த மபட்ர ா ம பணு 

கா ணிகளால் அ ிதாகரவ சாத்தியமாகும். எனரவ, குவா ிச ் சட்டம் - 

1952 இன் கீழ், MMR-1961 இன் 106 (2) (b) விதிமுரைகளுடன் ரதரவயான 

ஏை்பாடுகள் கிரடக்கப்மபை, சு ங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குந ிடமிருந்து 
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ரமை்கண்ட ஒழுங்குமுரை விதிகளுக்குத் தள வ்ு மபை 

உத்ரதசிக்கப்படட்ுள்ளது. 

ரமல் அடுக்கு (கி ாவல்) ரெட் ாலிக் எக்ஸ்கரவசன் மூலம் ரந டியாக 

ரதாண்டி டிப்ப க்ளில் ரந டியாக ஏை்ைப்படட்ு ரதரவப்படும் 

வாடிக்ரகயாள க்ளுக்கு விை்கப்படும். சாதா ணக் கல் என்பது ஒரு 

பாத்ரதாலித் உருவாக்கம் மை்றும் தாய் பாரையில் இருந்து கணிசமான 

அளவு பாரைகரள பிளவுபடுத்துவது ஜாக்ொம  ் துரளயிடுதலின் 

மூலம் ரமை்மகாள்ளப்படும் மை்றும் மவடிப்பதை்கு ஸ்ல ி 
மவடிமருந்துகள் பயன்படுத்தப்படும்.  ாக் பிர க்க ஸ்் யூனிடட்ுடன் 

இரணக்கப்பட்ட ரெட் ாலிக் எக்ஸ்ரகரவடட் க்ள் மப ிய 

பாரைகரள உரடத்து ரதரவயான அளவு துண்டுகளாக உரடத்து 

இ ண்டாம் நிரல மவடிப்ரபத் தவி க்்கவும், பக்மகட ் யூனிடட்ுடன் 

இரணக்கப்பட்ட ரெட் ாலிக் எக்ஸ்கரவட்ட  ் டிப்ப க்ளில் 

சாதா ணக் கல்ரல ஏை்ைவும், பின்ன  ் கல்ரல பிடம்ெட்டில் இருந்து 

அருகிலுள்ள மநாறுக்கிகளுக்கு மகாண்டு மசல்லவும் 

பயன்படுத்தப்படும். 

 

2.14 மமல் மண், அதிக சுரமகரள அகற்றுதல் மற்றும் கழிவு நீை் 
 

➢ மமல் மண் 

இந்த முன்மமாழியப்பட்ட தளத்தில் ரமல் மண் இல்ரல. 
 

➢ அதிக சுரம 

5மீ ஆழம் வர  சுமா  ் 50,367மீ3 ச ரள உருவாக்கம் வடிவில் உள்ள 
ரமலடுக்கு. தாழ்வான பகுதிகரள நி ப்புவதை்கும் சமன் 
மசய்வதை்கும் ச ரள ரந டியாக டிப்ப க்ளில் ஏை்ைப்படும். ரதாண்டிய 
சாதா ணக் கல் (100%) ரதரவப்படும் வாடிக்ரகயாள க்ளுக்கு 
ரந டியாக டிப்ப க்ளில் ஏை்ைப்படும். இந்த திட்ட காலத்தில் 
எதி ப்ா க்்கப்படும் கழிவுகள் எதுவும் இல்ரல, எனரவ கழிவுகரள 
அகை்றுவது ஏை்படாது. 
➢ கழிவு நீை ்

குவா ி குத்தரக பகுதியில் இருந்து எந்த மசயல்முரை கழிவுகளும் 
உை்பத்தி மசய்யப்படாது. குவா ி அலுவலகத்தில் இருந்து மவளிரயறும் 
வீடட்ுக் கழிவுகள் மசப்டிக் ரடங்க் மை்றும் சாக் பிடக்ளில் 
மவளிரயை்ைப்படுகிைது. 
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திடமான தி வம் மை்றும் வாயு வடிவில் எந்த நசச்ுக் கழிவுகளும் 
உருவாகும் என்று எதி ப்ா க்்கப்படவில்ரல மை்றும் கழிவுகரள 
சுத்திக ிக்க ரவண்டிய அவசியமில்ரல. 

2.15 உற்பத்தி விவைங்கள் 

ஆண்டு வா ியாக இப்பகுதியில் இருந்து சாதா ணக் கல் மை்றும் 

ச ரள உை்பத்தி அதிகபடச் மகாள்ளளவு வர  இருக்கும். மீட்பு கா ணி 
100% வர  உள்ளது, எனரவ எந்த கழிவுகளும் உருவாக்கப்படாது. 

ரதாண்டப்பட்ட அரனத்து அளவுகளும் விை்பரனக்கு உள்ளன. குவா ி 
திட்ட காலத்தில் முன்மமாழியப்படட் வள ச்ச்ி மை்றும் உை்பத்தியின் 

சுருக்கம் அட்டவரண 2.9 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. திட்ட காலத்தில் 

குவா ி வள ச்ச்ிரயக் காடட்ும் திட்டம் படம் 2.5 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது.  

 

அட்டவரண 2.9: ஆண்டு வாைியான வளைச்ச்ி மற்றும் உற்பத்தி 

பிைிவு ஆண்டு பபஞ்ச ்
நீளம் 

(மீ) 

அகலம் 

(மீ) 

ஆழம் 

(மீ) 

சாதாைணக் 

கல்லின் 

மீட்கக்கூடிய 

இருப்பு (மீ3) 

100% 

வானிரல 

சைரள 

(மீ3) 

சைரள 

(மீ3) 

X1Y1-AB 

I 

I 106 30 2   6360 

II 103 29 3  8961  

III 100 27 5 13500   

IV 95 23 5 10925   

V 90 18 5 8100   

X1Y1-CD 
 

 

I 64 73 2   9344 

II 61 67 3  12261  

m 58 61 5 17690   

TV 53 51 5 13515   

V 48 41 5 9840   

மமாத்தம் 73570 21222 15704 

II 
 

 

I 88 73 2   12848 

II 88 67 3  17688  

III 88 61 5 26840   

IV 88 51 5 22440   

V 88 41 5 18040   

மமாத்தம் 67320 17688 12848 

III 

I 57 73 2   8322 

11 57 67 3  11457  

III 57 61 5 17385   

IV 57 51 5 14535   

V 57 41 5 11685   

VI 158 31 5 24490   

மமாத்தம் 68095 11457 8322 

IV VI 30 31 5 4650   
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பிைிவு ஆண்டு பபஞ்ச ்
நீளம் 

(மீ) 

அகலம் 

(மீ) 

ஆழம் 

(மீ) 

சாதாைணக் 

கல்லின் 

மீட்கக்கூடிய 

இருப்பு (மீ3) 

100% 

வானிரல 

சைரள 

(மீ3) 

சைரள 

(மீ3) 

 
 

VII 183 21 5 19215   

VIII 178 11 5 9790   

X1Y1-AB 

VI 85 20 5 8500   

VII 80 15 5 6000   

VIII 75 1 I 5 4125   

XY-AB 

XI 65 107 3 20865   

மமாத்தம் 73145   

V 

XI 50 107 3 16050   

XII 105 97 5 50925   

மமாத்தம் 66975   

மமாத்த கூடுதல் 349105 50367 36874 

ஆதா ம்: அங்கீக ிக்கப்பட்ட சு ங்கத் திட்டம் 

 

2.16 துரளயிடுதல் மற்றும் பவடிக்கும் அளவுருக்கள் 

உரடந்த மண்டலத்திலிருந்து உை்பத்தி எக்ஸ்கரவட்ட  ் உதவியுடன் 

மபைப்படும், அரதசமயம் சிறிய மண்டலத்திலிருந்து உை்பத்தி 

துரளயிடுதல் மை்றும் மவடித்தல் மூலம் மபைப்படும். காை்று அமுக்கி 

உதவியுடன் ஜாக் சுத்தியலால் துரளயிடுதல் மசய்யப்படும்.  

 

• திைரமயான துரளயிடுதலுக்காகவும், துரளயிடும் சுத்தியல் 

மை்றும் பிடட்ுகளின் மந ிசரலத் தவி ப்்பதை்காகவும், தள வ்ான 

கை்பாரைகரள அகை்றுவதை்கு, துரள இடம் எக்ஸ்கரவட்ட ால் 

ச ியாக அரமக்கபடும். 

• 30-32 மிமீ விட்டம் மை்றும் 1.5 மீ ஆழத்தில் துரளயிடப்படும். 

• இர சச்ல் அளரவக் குரைக்க, ரநட்ர ட் கலரவ மை்றும் 

மில்லிமசகண்ட் மடட்டரனட்ட க்ரளப் பயன்படுத்தி துரளகள் 

மவடிக்கப்படும். 

• 5 மீட்ட  ் மபஞ்ச ் உய த்ரத ப ாம ிக்க, முதலில் 2.5 மீட்ட  ் துரண 

மபஞ்ச ்அரமக்கப்படும், பின்ன  ்இ ண்டு மபஞ்சக்ள் இரணக்கப்படட்ு 

5 மீட்ட  ்மபஞ்ச ்அரமக்கப்படட்ு ப ாம ிக்கப்படும். 

• இரடமவளி மை்றும் பா ம் முரைரய 1.2 மீ மை்றும் 1 மீ என 

ரவக்கப்படும். 

• ஒரு குண்டு மவடிப்பில் சுமா  ்30 முதல் 50 துரளகள் மவடிக்கும். 

• ஒரு துரளக்கு மகசூல் 1.5 x 1 x 1=1.5m³ ஆக இருக்கும்.  
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படம் 2.5: உற்பத்தி மற்றும் மமம்பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் பிைிவு 

2.16.1 பவடிக்கும் முரற 

மவடிக்கும் முரை முை்றிலும் பாரைகளில் இருக்கும் மூடட்ுகரளப் 

மபாறுத்தது. ரதாண்டுதல் பாரை துண்டு துண்டின் ரதரவக்ரகை்ப, 

சு ங்கப் மபாருடக்ளின் விரும்பிய உை்பத்தியுடன் மசய்யப்படுகிைது.  

 

அட்டவரண 2.10: ஒரு நாரளக்கு உற்பத்திக்கான பவடிப்புத் திட்டம் 

விவ ங்கள் அளவு 

துரளகளின் எண்ணிக்ரக 202 

துரளயின் வடிவம் ஜிக்ஜாக்- பல வ ிரசகள் 
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விவ ங்கள் அளவு 

துரளகளின் சாய்வு கிரடமட்டத்திலிருந்து 800 

கிரடப்பது (டன்) 605 

தூள் கா ணி 
(டன்/கிரலா மவடிமபாருடக்ள்) 

6 

மமாதத் மவடிமபாருள் ரதரவ 

(கிரலா-ஸ்ல ி மவடிமபாருடக்ள்) 
101 

அளவு/துரள (கிரலா) 0.5 

மடட்டரனட்ட க்ளின் பயன்பாடு 25 மில்லி விநாடி  ிரலக்கள் 

மவடிக்கும் உருகி மவடிக்கும் தண்டு 

2.16.2 பவடிக்கும் அதிை்பவண் 

ரதரவப்படும்ரபாது பகல் 12.00 முதல் 12.30 மணி வர  மடட்ுரம 

குண்டுமவடிப்பு ரமை்மகாள்ளப்படும். 

2.16.3  பவடிபபாருட்களின் மசமிப்புகள் 

உ ிமம் மபை்ை ரபா ட்்டபிள் மவடிமருந்து இதழ்கள் மவடிமபாருடக்ரள 

ரசமிப்பதை்காக பயன்படுத்தப்படும். ரதரவக்ரகை்ப பிளாஸ்டிங் 

மசய்யப்படும். மவடிமருந்து அங்கீக ிக்கப்பட்ட மவடிகுண்டு 

நிறுவனத்தால் ரகயாளப்படும் மை்றும் தை்ரபாரதய 

நரடமுரைகளின்படி பதிவு மசய்யப்பட்ட மவடிகுண்டு ஒப்பந்ததா   ்

மூலம் மவடிப்பு ரமை்மகாள்ளப்படும். "MMR 1961" இன் படி மை்றும் DGMS 

இன் அனுமதியுடன் அரனத்து பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககரளயும் 

பின்பை்றுவதன் மூலம் கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட குண்டுமவடிப்பு 

முன்மமாழியப்படட்து. 

2.16.4 தற்காப்பு நடவடிக்ரககள் 

• அங்கீக ிக்கப்பட்ட மை்றும் உ ிமம் மபை்ை இதழில் 

மவடிமபாருடக்ரள ச ியான மை்றும் பாதுகாப்பான ரசமிப்பு. 

• DGMS வழங்கிய பிளாஸ்ட ின் தகுதிச ் சான்றிதரழக் மகாண்ட 

திைரமயான பிளாஸ்ட க்ளால் மவடிமபாருடக்ரள ச ியான, 

பாதுகாப்பான மை்றும் கவனமாக ரகயாளுதல் மை்றும் 

பயன்படுத்துதல். 

• திருடட்ு / திருடட்ு, பத்தி ிரக பகுதிக்குள் அங்கீக ிக்கப்படாத 

நுரழவு மை்றும் தீப்மபட்டி, விளக்குகள், மமாரபல் ரபான்கள் 

ரபான்ைவை்ரை எடுத்துச ் மசல்வரதத் தடுக்க அங்கீக ிக்கப்பட்ட 

நப க்ரளச ்ச ிபா ப்்பதை்கு முரையான பாதுகாப்பு அரமப்பு. 

• வகுப்பு 2 இன் மவடிமருந்துகள் அவை்றின் அசல் ரகட் ிட்ஜ் 

ரபக்கிங்கில் பயன்படுத்தப்படும், ரமலும் மவவ்ரவறு அளவிலான 
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மகட்டிகரள தயா ிப்பதை்கான மவடிமபாருரள அகை்றுவதை்காக 

அத்தரகய மகட்டிரய மவட்டக்கூடாது. 

• மடட்டரனட்ட க்ள் சிைப்பு மகாள்கலன்களில் அனுப்பப்படும். இரவ 

மை்ை மவடிமபாருடக்ளுடன் மகாண்டு மசல்லப்படாது. 

• மவடிமருந்துகள் நி ப்பப்பட்ட துரளகள் மவடிக்கும் வர  

கவனிக்கப்படாமல் விடப்படாது. 

• சா ஜ்் மசய்யத் மதாடங்கும் முன், ரச ன்கள் மூலம் மதளிவாகக் 

ரகடக்க்கூடிய எசச் ிக்ரக சிக்னல்கள் வழங்கப்படும், இதனால் 

அருகில் உள்ளவ க்ள் தஞ்சம் அரடயலாம். 

• பகல் ரந த்தில் மடட்ுரம குண்டு மவடிப்பு பணிகள் 

ரமை்மகாள்ளப்படும். ரமலும், இந்த திட்டத்தில், சு ங்க பணிகள் பகல் 

ரந த்தில் ரமை்மகாள்ள உத்ரதசிக்கப்படட்ுள்ளது. 

2.16.5 பயன்படுத்தப்படும் பவடிபபாருட்களின் வரககள் 

குழம்பு மவடிமபாருடக்ள் (ஒரு தி வம், ஆக்ஸிஜரனை்றிகள் மை்றும் 

எ ிமபாருளின் கணிசமான பகுதிகரளக் மகாண்ட ஒரு மவடிக்கும் 

மபாருள், ரமலும் ஒரு தடிப்பாக்கி), NONEL / எலக்ட் ிக் மடட்டரனட்ட  ் & 

மவடிக்கும் உருகி. 

2.17 கருத்தியல் குவாைி திட்டம் 

கருத்தியல் கட்டத்தில், சு ங்கம் அகை்ைப்பட்ட பகுதி நீ  ் ரதக்கமாக 

மாை்ைப்படும் மை்றும் பாதுகாப்பு வலயமாக மாை்ைப்படும், அத்துடன் 

கருத்தியல் காலத்தில் ரதாடட்த்திை்கு ரமல் மபஞ்சுகள் 

பயன்படுத்தப்படும். பாசன ரநாக்கத்திை்காக அல்லது உள்ளூ  ்

மக்களின் விருப்பத்திை்ரகை்ப தண்ணீர  வழங்குவதன் மூலம் 

குத்தரகதா  ின் சமூகப் மபாருளாதா  மை்றும் மபருநிறுவன சமூகப் 

மபாறுப்பாகவும் இது மசயல்படும். நிலத்தடி நீர  நி ப்பவும் இது 

உதவும். குவா ி குத்தரக பகுதியின் கருத்தியல் திட்டம் மை்றும் பகுதி 

படம் 2.6 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

2.18 குவாைி குத்தரக பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முரற 

➢ நில வடிவம் 

பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தட்ரடயான நிலப்ப ப்பாகும். இப்பகுதி வைண்ட த ிசு 
நிலம். இப்பகுதி வன நிலத்தில் வ ாது. 
 

➢ நில பயன்பாடு 

இப்பகுதி விவசாயம் மை்றும் குடியிருப்புகள் இல்லாத வைண்ட த ிசு நிலம். நிலம் 
எந்த குறிப்பிட்ட தாவ ங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படவில்ரல. 
 

➢ நில உ ிரம 
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இது ஒரு பட்டா நிலம், விண்ணப்பதா  ின் மபய ில் (திரு. A.D. இளங்ரகா), SF எண். 822 
(P), 823/A, 823/B & 829/A (P) இல் பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 
  

கருத்தியல் நிரல வர  குவா ி குத்தரகப் பகுதியின் தை்ரபாரதய மை்றும் 
முன்மமாழியப்பட்ட நில பயன்பாட்டு முரை அட்டவரண 2.11 இல் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவரண 2.11: குவாைி குத்தரகப் பகுதியின் தற்மபாரதய 

மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட நில பயன்பாட்டு முரற 

வ. 

எண் 
விளக்கம் 

தற்மபாரதய பகுதி 

(பெக்மடை்) 

இந்த குவாைி காலத்தின் 
முடிவில் உள்ள பகுதி 

(பெக்மடை்) 

1.  
குவா ிக்கு உட்படட் 

பகுதி 
1.68.00 3.55.70 

2.  உள்கட்டரமப்பு இல்ரல 0.01.00 

3.  சாரலகள் 0.02.00 0.02.00 

4.  பசுரம அ ண் Nil 0.25.00 

5.  
பயன்படுத்தப்படாத 

நிலம் 
2.46.23 0.32.53 

பமாத்தம் 4.16.23 4.16.23 

குவா ி மூடப்படும் வர  குவா ி இயக்கத்துடன், சு ங்க குத்தரக 

பகுதிக்குள் பாதுகாப்பு மண்டலம் மை்றும் ரமல் மபஞ்சுகளில் 

மபாருத்தமான பூ வ்ீக இனங்கள் மகாண்ட ரதாட்டங்கள் படிப்படியாக 

ரமை்மகாள்ளப்படும். 
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படம் 2.6: கருத்தியல் திட்டம் 

 

2.19  தள மசரவகள் 

சு ங்கங்களில் பின்வரும் தள ரசரவகள் வழங்கப்படும்: 

➢ சுை்றுசச்ுவ :் மபாதுமக்கள் கவனக்குரைவாக நுரழவரதத ்

தடுக்கும் வரகயில் குவா ி குழிரயச ் சுை்றி ரவலி அரமத்து 

கால்நரடகள் விரல அதிகமாக இருக்கும். 

➢ மதாழிலாள  ் மகாட்டரக: அர  நி ந்த  அரமப்பாக கட்டப்பட்ட 

மதாழிலாள  ்மகாட்டரக. 

➢ சுகாதா  வசதி: வசதியாக அணுகக்கூடிய இடங்களில் ரபாதுமான 

கழிவரை மை்றும் சிறுநீ  ்கழிப்பரை வசதிகள் வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

➢ மை்ை மபாருடக்ள்: முதலுதவி அரை மை்றும் பாகங்கள் 
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➢ மதாழிலாள க்ளுக்கு குடிநீ  ் வசதி: அரனத்து 

மதாழிலாள க்ளுக்கும் ரபக்ரகஜ் மசய்யப்பட்ட குடிநீ  ் வழங்கப்படும். 

ரவரல மசய்யும் ஷிப்ட் முழுவதுரம மசலவாகும் ரபாது, வசதியாக 

அணுகக்கூடிய இடங்களில் குடிநீ  ்உடனடியாகக் கிரடக்கும். 

➢ பாதுகாப்பு உபக ணங்கள்: மெல்மமட், காதணிகள், கண்ணாடிகள், 

பி திபலிப்பு ஜாக்மகடட்ுகள், பாதுகாப்பு காலணிகள் ரபான்ை 

அரனத்து பாதுகாப்பு கருவிகளும் விண்ணப்பதா  ின் மசாந்த 

மசலவில் மதாழிலாள க்ளுக்கு வழங்கப்படும் 
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படம் 2.7: சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் நில பயன்பாட்டுத் திட்டம் 
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2.20 சாத்தியமான தாக்கங்கள் & தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

எதி ப்ா க்்கப்படும் பாதகமான சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மை்றும் 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் அட்டவரண-2.12 இல் சுருக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

அட்டவரண 2.12: முன்பமாழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் 

மற்றும் குரறக்கும் நடவடிக்ரககள் 

சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

காை்று த ம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

துரளயிடுதல் மை்றும் 
மவடித்தல் 

துரளயிடுதல் 
மை்றும் மவடிப்பு 
நடவடிக்ரககளின் 
ரபாது தூசி 
உருவாகிைது 

துரளயிடும் கருவிகளில் 
தூசி கவசங்கரளப் 
பயன்படுத்துதல் மை்றும் 
ஈ மான துரளயிடல் 
முரைகரளப் 
பின்பை்றுதல். 
பாதகமான 
வானிரலயின் ரபாது 
மவடிப்பரதத் 
தவி க்்கவும். 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
மவடிக்கும் பயிை்சியின் 
பயன்பாடு 

கி ீன்மபல்ட்டின் வள ச்ச்ி. 
பிளாக் ட் ாப் 
பி ித்மதடுத்தல், ஏை்றுதல் 
/ இைக்குதல் 
நடவடிக்ரககள் 

வாகன உமிழ்வுகள் 
கா ணமாக 
சுை்றுப்புை காை்றில் 
SPM/RPM அளவுகள் 
மை்றும் சுை்றுப்புை 
காை்றில் SO2/NOx 
மசறிவு அளவுகளில் 
அதிக ிப்பு. 

மவளிப்படும் பகுதி 
சு ங்க 
நடவடிக்ரககளுக்குத் 
ரதரவயான 
குரைந்தபட்சமாக 
வர யறுக்கப்படும். 
ரவரல மசய்யும் 
முகங்களில் அவ்வப்ரபாது 
தண்ணீ  ்மதளித்தல், 
குவா ி இயந்தி ங்களின் 
வழக்கமான தடுப்பு 
ப ாம ிப்பு 

கருப்பு மபாறியின் 
ரபாக்குவ த்து 

தூசி உருவாக்கம் 
கா ணமாக SPM/RPM 
அளவில் அதிக ிப்பு 
மை்றும் வாகன 
உமிழ்வுகள் 
கா ணமாக 
சுை்றுப்புை காை்றில் 
SO2/NOx மசறிவு 
அளவுகள். 

ரபாக்குவ த்து மை்றும் 
அணுகு சாரலகளில் 
மதாட ந்்து தண்ணீ  ்
மதளித்தல். 
ரபாக்குவ த்து 
வாகனங்களின் 
அவ்வப்ரபாது ப ாம ிப்பு. 
ரபாக்குவ த்து 
சாரலகரள 
அவ்வப்ரபாது 
ப ாம ித்தல் 

அரனத்து டிப்ப க்ளும் 
ரமரல தா ப்்பாய் 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

தாள்களால் மூடப்பட்டு, 
கசிவு ஏை்படுவரதத் 
தவி க்்கும். 

மபாது உபக ணங்கள் 
மசயல்பாடுகள் 

சுை்றுப்புை காை்றில் 
அதிக ித்த SPM/RPM 
மை்றும் SO2/NOx 
மசறிவுகள். 

டீசல் என்ஜின்களில் 
இருந்து துகள்கள் மை்றும் 
வாயு உமிழ்ரவக் 
குரைக்க அரனத்து 
உபக ணங்களின் 
வழக்கமான ப ாம ிப்பு. 

அரனத்து 
மசயல்பாடுகளும் 

காை்றில் ப வும் 
துகள்களின் 
அதிகப்படியான 
மதாழில்சா  ்
மவளிப்பாடுகள். 

தூசி நிரைந்த 
மசயல்பாடுகள் / 
பகுதிகளில் மவளிப்படும் 
மதாழிலாள க்ளுக்கு தூசி 
முகமூடிகரள வழங்குதல். 

இர சச்ல் 
நிரலகள் 
மை்றும் தர  
அதி வ்ுகள் 

மவடித்தல் அதிக உந்துவிரச 
இர சச்ல் அளவுகள், 
அதிக அழுத்தம் 
மை்றும் நில 
அதி வ்ுகளின் 
தாக்கங்கள் மை்றும் 
சத்தம் மதாட ப்ான 
சமூக எ ிசச்ல் 

சிறிய அளவிலான 
குண்டுமவடிப்பு 
நடத்தப்படும். 
தர  அதி வ்ுகரளக் 
குரைக்க தாமதமான 
மடட்டரனட்ட க்ரளப் 
பயன்படுத்தி 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
மவடிப்பு 
ரமை்மகாள்ளப்படும். 
தாமதத்திை்கான 
கட்டணம் உகந்ததாக 
ரவக்கப்படும். 
குடியிருப்புகரள 
எதி ம்காள்ளும் பகுதியில் 
மஃபிள் பிளாஸ்டிங் 
ரமை்மகாள்ளப்படும். 
குவா ி ரவரல மசய்யும் 
பகுதியில் பணியாள க்ள் 
யாரும் இல்லாத மதிய 
உணவு ரந த்தில் (மதியம்) 
குண்டுமவடிப்பு 
நடத்தப்படும். 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

இயந்தி ம்/மசயல்பாடுக
ள் மை்றும் பிளாக் ட் ாப் 
ரபாக்குவ த்து உள்ளிடட் 
மபாதுவான 
நடவடிக்ரககள். 

சத்தம் 
மவளிப்பாடுகள் 
மை்றும் சுை்றுப்புை 
இர சச்ல் அளவுகள் 
அதிக ிப்பு 
கா ணமாக 
இர சச்ல் 
அளவுகளில் 
மதாழில்சா  ்ஆபத்து 
அதிக ிப்பு. 

அரனத்து சு ங்க 
இயந்தி ங்கள் மை்றும் 
ரபாக்குவ த்து 
வாகனங்களின் கால 
ப ாம ிப்பு 

அரனத்து குவா ி 
இயந்தி ங்களுக்கும் 
பயனுள்ள 
ரசலன்ச க்ரள 
வழங்குதல் 

அதிக சத்தம் உருவாக்கும் 
மசயல்பாடுகளுக்கு 
ஆளாகும் 
மதாழிலாள க்ளுக்கு காது 
பிளக்குகள்/காது 
மஃப்கரள வழங்குதல் 

இர சச்ல் திர யாக 
மசயல்பட குவா ி 
குத்தரக எல்ரலரய 
சுை்றி அட த்்தியான 
ரதாட்டத்ரத 
உருவாக்குதல். 
வழக்கமான இர சச்ல் 
கண்காணிப்பு 
ரமை்மகாள்ளப்படும். 

நீ  ் வளங்கள் 
மை்றும் த ம் 

நீர  நீக்குதல் நிலத்தடி நீ  ் இருப்பு 
குரையும் 

 

மபறும் உடலின் 
ரமை்ப ப்பு/நிலத்தடி 
நீ ின் த த்தில் ச ிவு. 

சு ங்கப் பகுதியிலிருந்து 
மவளிரயறும் நிலப்ப ப்பு 
மதாட்டி / குவா ி சம்ப் 
ஆகியவை்றில் 
ரசக ிக்கப்பட்டு, தூசிரய 
அடக்குவதை்கும் 
ரதாட்டத்துக்கும் 
பயன்படுத்தப்படும். 
முன்மமாழியப்பட்ட 
ரவரல நீ  ்
அட்டவரணரய 
மவட்டக்கூடும் என்பதால் 
நிலத்தடி நீ  ் இருப்பு 
பாதிக்கப்படலாம். 
குவா ியில் இருந்து 
கழிவுநீ  ் மவளிரயை்றும் 
மசயல்முரை இருக்காது. 
வீட்டுக் கழிவுகள் மசப்டிக் 
ரடங்க் மை்றும் ரசாக் பிட் 
அரமப்பில் 
மவளிரயை்ைப்படும். 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

கருத்தியல் நிரலயில், 
மவட்டப்பட்ட குழி நீ  ்
ரதக்கமாக மாை்ைப்படும், 
இது நிலத்தடி 
நீ ம்ட்டத்ரத  சீா ஜ்் 
மசய்ய உதவும் மை்றும் 
கூடுதல் ரமை்ப ப்பு 
நீ ந்ிரலயாக 
அருகிலுள்ள கி ாம 
மக்களுக்கு கிரடக்கும். 

குவா ியில் தூசிரய 
அடக்கவும், ரதாட்டம் 
மை்றும் வீட்டு 
உபரயாகத்திை்காகவும் 
தண்ணீ  ்
ரதரவப்படுகிைது. 

உள்நாட்டு மை்றும் 
நீ ப்்பாசன 
ரநாக்கங்களுக்காக 
நிலத்தடி நீ  ்
இருப்ரபக் 
குரைத்தல். 
 

சு ங்கப் பகுதியிலிருந்து 
மவளிரயறும் நிலப்ப ப்பு 
மதாட்டி / குவா ி சம்ப் 
ஆகியவை்றில் 
ரசக ிக்கப்பட்டு, தூசிரய 
அடக்குவதை்கும் 
ரதாட்டத்துக்கும் 
பயன்படுத்தப்படும். 
முன்மமாழியப்பட்ட 
ரவரல நீ  ்
அட்டவரணரய 
மவட்டக்கூடும் என்பதால் 
நிலத்தடி நீ  ் இருப்பு 
பாதிக்கப்படலாம். 
குடிநீ  ் மை்றும் வீட்டு 
உபரயாகத்திை்கு அருகில் 
உள்ள கி ாமத்தில் 
இருந்து ரடங்க  ் மூலம் 
தண்ணீ  ் சப்ரள 
மசய்யப்படும். 
கருத்தியல் நிரலயில், 
மவட்டப்பட்ட குழி நீ  ்
ரதக்கமாக மாை்ைப்படும், 
இது நிலத்தடி 
நீ ம்ட்டத்ரத  சீா ஜ்் 
மசய்ய உதவும் மை்றும் 
கூடுதல் ரமை்ப ப்பு 
நீ ந்ிரலயாக 
அருகிலுள்ள கி ாம 
மக்களுக்கு கிரடக்கும். 

குவா ியில் வீட்டு 
உபரயாகத்தில் இருந்து 
உருவாகும் கழிவு நீ .் 

கி ீன்மபல்ட் 
வள ச்ச்ிக்காக 
சுத்திக ிக்கப்படாம
ல் 
மவளிரயை்ைப்படும் 
ரபாது நிலத்தடி நீ  ்

குவா ியில் இருந்து 
கழிவுநீ  ் மவளிரயை்றும் 
மசயல்முரை இருக்காது. 
குவா ி குழியில் 
ரதங்கியுள்ள மரழ நீ ,் 
குடியிருக்கும் குளம் 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

மை்றும் மண்ணின் 
த ம் ரமாசமரடதல் 

வழியாக அருகில் உள்ள 
வாய்க்காலில் 
மவளிரயை்ைப்படும். 
வீட்டுக் கழிவுகள் மசப்டிக் 
ரடங்க் மை்றும் ரசாக் பிட் 
அரமப்பில் 
மவளிரயை்ைப்படும். 

புவியியல் சு ங்க நடவடிக்ரககள் ஸ்ட் ாடிகி ாஃபிக் 
வ ிரசயின் 
இரடயூறுகளுடன் 
பகுதியின் புவியியல் 
மாை்ைம். 

பாதிப்பு குத்தரக 
பகுதிக்கு மட்டுரம 
இருக்கும். 
முரையான மபஞ்சுகள் 
மை்றும் குத்தரக 
எல்ரலயில் இருந்து 7.5 மீ 
மதாரலவில் மதாந்த வு 
இல்லாத பாதுகாப்பு 
மண்டலம் இருப்பதன் 
மூலம் 
வழிகாட்டுதல்களின்படி 
சு ங்கம் 
ரமை்மகாள்ளப்படும். 
இப்பகுதியில் மசயலில் 
உள்ள தவறுகள் எதுவும் 
இல்ரல, எனரவ புவி 
அரமப்பில் மாை்ைம் 
குத்தரக பகுதிக்கு 
மட்டுப்படுத்தப்படும். 

நீ வ்ளவியல் 
மை்றும் 
வடிகால் 
முரை 

சு ங்க நடவடிக்ரககள் பி ாந்திய நீ ியல் 
மை்றும் பகுதியின் 
வடிகால் அரமப்ரப 
பாதிக்கலாம். 

முன்மமாழியப்பட்ட 
ரவரல நீ  ்
அட்டவரணரய 
மவட்டக்கூடும் என்பதால் 
நிலத்தடி நீ  ் இருப்பு 
பாதிக்கப்படலாம். 
இருப்பினும், கருத்தியல் 
நிரலயில், மவட்டப்படட் 
குழி நீ  ் ரதக்கமாக 
மாை்ைப்படும், இது 
நிலத்தடி நீ  ் மட்டத்ரத 
 சீா ஜ்் மசய்ய உதவும் 
மை்றும் கூடுதல் 
ரமை்ப ப்பு நீ ந்ிரலயாக 
அருகிலுள்ள கி ாம 
மக்களுக்கு கிரடக்கும். 
அருகிலுள்ள 
கி ாமங்களில் மரழநீ  ்
ரசக ிப்பு கட்டரமப்புகள் 
அரமக்கப்படும். 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

நில 
பயன்பாடு 
மை்றும் 
மண்ணின் 
பண்புகள் 

சு ங்க நடவடிக்ரககள். குவா ி குத்தரக 
பகுதியின் நில 
பயன்பாடு சீ ழியும். 
 

ML பகுதிக்கு 
மவளிரய மண்ணில் 
காை்றில் ப வும் தூசி 
படிவதால் ஏை்படும் 
பாதிப்பு. 
 

திடக்கழிவுகரள 
அகை்றுவதால் நிலம் 
சீ ழிவு. 

குவா ி குத்தரக பகுதி, 
கழிவுகள் மகாட்டும் பகுதி 
மை்றும் இரடயூறு 
இல்லாத பகுதியில் 
அட ந்்த ரதாட்டங்கரள 
உருவாக்குதல். 
தூசி உமிழ்ரவக் 
கட்டுப்படுத்த ரபாதுமான 
காை்று 
மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்ரககரள 
ரமை்மகாள்ளுதல். 
கருத்தியல் நிரலயில், 
மவட்டப்பட்ட குழி நீ  ்
ரதக்கமாக மாை்ைப்படும். 
மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட 
குழியின் ரமல் 
மபஞ்சுகளில் 
ரதாட்டங்கள் 
உருவாக்கப்படும். இது ML 
பகுதியின் அழகியல் 
பா ர்வரய 
ரமம்படுத்தும். 

உயி ியல் 
சூழல் 

சாதா ணக் கல் மை்றும் 
ச ரள குவா ிகளில் 
சாதா ணக் கல் மை்றும் 
ச ரள சு ங்க 
நடவடிக்ரக கா ணமாக 
தூசி உமிழ்வு. 

ML ப ப்பளரவச ்
சுை்றியுள்ள 
தாவ ங்கள் மை்றும் 
விவசாய மநல் 
பயி ில் தூசி 
படிவதால், குறிப்பாக 
குவா ி குத்தரகப் 
பகுதியிலிருந்து 500 
மீட்டருக்குள் பயி  ்
உை்பத்தித்திைன் 
குரையும். 

குவா ி குத்தரக 
எல்ரலரயச ் சுை்றி 
அட த்்தியான பசர்சப் 
பட்ரடரய உருவாக்குதல் 
மை்றும் இரடயூறு 
இல்லாத பகுதியில் 
ரதாட்டங்கள், சு ங்கப் 
பகுதியின் ரமல் 
மபஞ்சுகள், பூ வ்ீக தாவ  
இனங்கரளப் 
பயன்படுத்தி கழிவுகள் 
மகாட்டும் பகுதி 
ரபான்ைரவ. 
மூடப்பட்ட லா ிகள் மூலம் 
ரபாக்குவ த்து. ஏை்றும் 
மை்றும் இைக்கும் 
இடத்தில் மதளிப்பான் 
நிறுவப்படும்; சு ங்கப் 
பகுதியிலும், கடத்தல் 
சாரலயிலும் வழக்கமான 
தண்ணீ  ் மதளித்தல் 
ரமை்மகாள்ளப்படும். 
கழிவுப் மபாருட்கள்/OB 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

கிடங்குகள் புத க்ள் 
மை்றும் புல் 
ரதாட்டங்களால் 
மூடப்பட்டிருக்கும். 

சுை்றுசச்ூழல் 
மாசுபாடு, 
ஆர ாக்கிய
ம், பாதுகாப்பு 

ஒட்டுமமாத்த சு ங்க 
மசயல்பாடு 

மதாழில் சா ந்்த 
உடல்நலப் 
பி சச்ிரனகள், 
சமூகக் குழப்பம், 
விபத்து அபாயம் 
ரபான்ைரவ 

சு ங்கங்களில் 
மபாருத்தமான 
மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்ரககரள 
ரமை்மகாள்ளுதல் 

குவா ியில் பணிபு ியும் 
அரனத்துத் 
மதாழிலாள க்ளுக்கும் 
உடல்நலம் மை்றும் 
பாதுகாப்பு குறித்த முன் 
ரவரலவாய்ப்பு மை்றும் 
காலமுரை பயிை்சிகரள 
வழங்குதல் 

பாதுகாப்பான ரவரல 
நரடமுரைகரள 
ஏை்றுக்மகாள்வது 

ரவரல மசய்யும் 
இடங்களில் ச ியான 
வீட்டு ப ாம ிப்ரப 
ப ாம ித்தல். 
அரனத்து குவா ி 
மதாழிலாள க்ளுக்கும் 
ரதரவயான தனிப்படட் 
பாதுகாப்பு 
உபக ணங்கரள 
வழங்குதல் 

குவா ி இயந்தி ங்கள் 
மை்றும் ரபாக்குவ தத்ு 
வாகனங்கரள 
அவ்வப்ரபாது 
ப ாம ித்தல் 

மூரலாபாய இடங்களில் 
எசச் ிக்ரக 
சமிக்ரஞகளின் காட்சி. 

சமூக-

மபாருளாதா
  அம்சங்கள் 

சு ங்க நடவடிக்ரககள் ரந டியாகவும் 
மரைமுகமாகவும் 
ரவரல வாய்ப்புகள் 
அதிக ிப்பதன் 
மூலம் அப்பகுதி 
மக்களின் 
மபாருளாதா  
நிரலரய 

நப க்ளுக்கு ரந டி 
ரவரலவாய்ப்ரப 
உருவாக்கும். இ ண்டாம் 
நிரல ரவரலவாய்ப்பு 
மை்ை துரண 
மசயல்பாடுகளால் 
உருவாக்கப்படும். 
குவா ியில் மபரும்பாலும் 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

உய த்்துகிைது. உள்ளூ  ் மக்கள் 
பணியம த்்தப்படுவா க்
ள்.  
கி ாமங்களின் 
நிரலரமரய 
ரமம்படுத்த குவா ி 
நி வ்ாகம் அருகிலுள்ள 
கி ாமங்களில் CER 
நடவடிக்ரககரள 
ரமை்மகாள்ளும். 
CER இன் கீழ் அருகிலுள்ள 
கி ாமங்களில் குவா ி 
நி வ்ாகம் அடிப்பரட 
வசதிகரள 
ரமம்படுத்தும்.. 
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அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

 

3.1 அடிப்பரட சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுகள் 

சாதா ணக் கல் மை்றும் கி ாவல் குவா ி மகாத்து பகுதியில் இருந்து 10 

கிமீ சுை்ைளவுக்குள் அடிப்பரட சுை்றுசச்ூழல் ஆய்வுகள் 

ரமை்மகாள்ளப்பட்டன. EIA ஆய்வுகளுக்கு, சாதா ணக் கல் மை்றும் 

கி ாவல் குவா ியின் குவா ி குதத்ரக பகுதி ரமய மண்டலமாகவும், 

குவா ிக்கு மவளிரய 10 கிமீ சுை்ைளவு வர யிலான பகுதி இரடயக 

மண்டலமாகவும் கருதப்பட்டது. அடிப்பரட சுை்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்ரப காசியாபாத் என்விர ா மடக் ச வ்ீஸ் (ETS) நடத்தியது, 

இது சுை்றுசச்ூழலின் பல்ரவறு கூறுகளுக்கு NABL மை்றும் MOEF 

அங்கீகா ம் மபை்ை ஆய்வகமாகும், அதாவது. சாதா ணக் கல் மை்றும் 

ச ரள சு ங்கங்களிலிருந்து 10 கிமீ ர டியல் தூ த்ரத உள்ளடக்கிய 

ஆய்வுப் பகுதியில் அக்ரடாப  ் 2021 முதல் டிசம்ப  ் 2021 வர  காை்று, 

சத்தம், நீ ,் நிலம் ஆகியரவ ரமை்மகாள்ளப்பட்டன. தாவ ங்கள் மை்றும் 

விலங்கினங்கள், நில பயன்பாடட்ு முரை, காடுகள் ரபான்ை பிை 

சுை்றுசச்ூழல் த வு. பல்ரவறு மாநில அ சுகளிடமிருந்து ரசக ிக்கப்பட்ட 

கள ஆய்வுகள் மை்றும் இ ண்டாம் நிரல தகவல்கள் மூலமாகவும் 

உருவாக்கப்பட்டன. துரைகள். மாதி ி முரைகள் மை்றும் பகுப்பாய்வு. 

சமூக-மபாருளாதா  கணக்மகடுப்பு நடத்தப்பட்டது, மக்கள், ச ப்ஞ்ச ்

மை்றும் மருத்துவ அதிகா ிகளுடன் உர யாடல் மூலம் மிதக்கும் 

ரகள்வித்தாள்கள் மை்றும் தகவல் ரசக ிப்பு ஆகியரவ ஆய்வுப் 

பகுதிக்குள் மக்கள்மதாரக கடட்ரமப்புகள், வசதிகள் மை்றும் 

உள்கட்டரமப்பு கிரடப்பதை்கான மக்கள்மதாரகக் கணக்மகடுப்புத ்

த வுகளால் ஆத ிக்கப்படுகின்ைன.  

 

3.1.1 முரற 

EIA-EMP அறிக்ரகரய உருவாக்குவதில் மபாருத்தமான வழிமுரைகள் 

பின்பை்ைப்படுகின்ைன. ஆய்வுக்கு ஏை்றுக்மகாள்ளப்பட்ட வழிமுரை 

கீரழ விவ ிக்கப்படட்ுள்ளது: 

• ஆய்வு பகுதியின் உளவுத்துரைரய நடத்துதல்; 

• பல்ரவறு சுை்றுசச்ூழல் அடிப்பரட ஆய்வுகரள நடத்துவதை்கு மாதி ி 
இடங்கரளத் ரத ந்்மதடுப்பது; 

 

பின்வருவனவை்றின் அடிப்பரடயில் மாதி ி இடங்கள் 

ரத ந்்மதடுக்கப்பட்டன: 
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• அருகிலுள்ள இந்திய வானிரல ஆய்வுத் துரை (IMD) ஆய்வகத்தால் 

பதிவுமசய்யப்பட்ட முக்கிய காை்றின் திரசகள்; 

• தை்ரபாதுள்ள நிலப்ப ப்பு; 

• வடிகால் அரமப்பு மை்றும் ஏ ிகள், ஆறுகள் மை்றும் ஓரடகள் ரபான்ை 

தை்ரபாரதய ரமை்ப ப்பு நீ ந்ிரலகளின் இருப்பிடம்; 

• கி ாமங்கள்/நக ங்கள்/ உண த்ிைன் நிரைந்த பகுதிகளின் 

இருப்பிடம் மை்றும்; 

• அடிப்பரட நிரலரமகரளக் குறிக்கும் பகுதிகள்; 

கள அவதானிப்புகள் ரமை்மகாள்ளப்பட்டன: 

• முன்மமாழியப்படட் திட்டத்தால் ரந ம்ரை மை்றும் எதி ம்ரையான 

தாக்கங்கரள மதிப்பிடுதல்; 

• பாதகமான சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் ஏரதனும் இருந்தால், அவை்ரை 

நி ாக ிப்பதை்கான மபாருத்தமான தணிப்பு நடவடிக்ரககரள 

ப ிந்துர க்கவும்; 

• திட்டத்திை்குப் பிந்ரதய கண்காணிப்ரபப் ப ிந்துர க்கவும்; 

 

3.2 ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

 திட்டத் தளத்தின் சுை்ைளவில் 10 கிமீ ர டியல் ஆய்வுப் பகுதியின் 

நிலப் பயன்பாடு மை்றும் நிலப்ப ப்பு வர படம்,  ிரசா ஸ்் மசன்டினல்-2A 

ஐப் பயன்படுத்தி 10 மீ ஸ்ரபஷியல் ம சல்யூஷன் மை்றும் பாஸ் ரததி 24 

டிசம்ப  ்2021 மசயை்ரகக்ரகாள் படத்ரதப் பயன்படுத்தி கூகுள் எ த்் த வு 

மை்றும் எஸ்ஆ ட்ிஎம் த வு 30 மீ ஸ்ரபஷியல் ம சல்யூஷன் மை்றும் 

மசப்டம்ப  ் 2014 ஆம் ஆண்டின் ரததிரயக் மகாண்டுள்ளது. தை்ரபாதுள்ள 

நில பயன்பாட்டு முரை குறித்த அடிப்பரடத் தகவரல வலுப்படுத்த, 

பின்வரும் த வு ரதா ாயமாக உள்ளடக்கியது. முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட 

தளம் மை்றும் திட்ட தளத்தின் சுை்ைளவில் இருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவு 

அதாவது 11°03'50.18"N முதல் 11°04'39.56"N அட்சர ரக மை்றும் 77°29'37.98"E 

முதல் 77°40'46.68" E தீ க்்கர ரக மை்றும் உய ம் 240 முதல் 416 மீட்ட  ்வர  

காணப்படுகின்ைன. இந்த திட்டம் ச ர்வ ஆஃப் இந்தியா ரடாப்ரபா ஷீட் 

எண் 58E/12 இல் உள்ளது, அரத சமயம் 10 கிமீ சுை்ைளவு ஆய்வுப் பகுதி 58E/8, 

58E/12 & 58F/9 ஆகிய நான்கு ரடாப்ரபா ஷீட்கரள உள்ளடக்கியது. 

 டிஜிட்டல் பட மசயலாக்கம் ERDAS Imagine 2014 மை்றும் QGIS 2.2 

மமன்மபாருள் அரமப்பில் உய  ் கட்டரமக்கப்பட்ட கணினியில் 

மசய்யப்பட்டது. இந்த மமன்மபாருள் மதாகுப்பானது, முன் மசயலாக்கம், 

திருத்தம், ரபண்ட் ரச க்்ரக, வடிகட்டுதல், புள்ளிவிவ ங்கள், 
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வரகப்படுத்தல் ரபான்ைவை்றிை்கு ரதரவயான பட மசயலாக்க 

மசயல்பாடுகளின் மதாகுப்பாகும். மாைாக நீட்டித்தல் தவி , இந்த 

நிரலயத்தில் அதிக எண்ணிக்ரகயிலான பட மசயலாக்க மசயல்பாடுகள் 

மசய்யப்படலாம். ஆ க்் ஜிஐஎஸ் வர படம் 10.1 இறுதி தளவரமப்பு 

விளக்கக்காட்சிக்கு பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

 

அட்டவரண 3.1: பிைசண்ட்ஸ் ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தப்படும் தைவு 

விவைக்குறிப்பு 

பசயற்ரகக்மகாள்/படம் பசன்சாை் 
இடஞ்சாை்ந்த 

தீை்மானம் 

ரகயகப்படுத்தப்பட்ட 
மததி 

மசன்டினல்-2ஏ 
மசன்டினல்-

2 
10 மீ 24 டிசம்ப  ்2021 

எஸ்ஆ ட்ிஎம் 
SRTM-1 Arc 

Second Global 
30 மீ மசப்டம்ப  ்2014 

 

3.3 நிலச ்சூழல் 

 10 கிமீ ஆய்வுப் பகுதியின் மபரும்பகுதி வனப் பகுதி, விவசாயப் பகுதி, 

கழிவு நிலம் ஆகியவை்ரை உள்ளடக்கியதால், சுை்றுசச்ூழல் அரமப்பின் 

நிலச ் சூழல் குறித்த ஆய்வு, பாதிக்கப்படக்கூடிய சிக்கல்கரளக் 

கண்டறிந்து, அப்பகுதியில் சுை்றுசச்ூழல் சமநிரலரய 

நிரலநிறுத்துவதை்கு தகுந்த நடவடிக்ரக எடுப்பதில் இன்றியரமயாத 

பங்கு வகிக்கிைது. இந்தப் பி ிவின் முக்கிய ரநாக்கம், திட்டப் பகுதிரயச ்

சுை்றி 10 கிமீ சுை்ைளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பரட நிரலரய 

வழங்குவதாகும், இதனால் சுை்றுப்புைங்களில் ஏை்படும் மதாழில்துரை 

நடவடிக்ரககளால் ஏை்படும் தை்காலிக மாை்ைங்கரள எதி க்ாலத்தில் 

மதிப்பிட முடியும். 

 

3.3.1 முரறரம 

  2001 & 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான மாவட்ட முதன்ரம மக்கள்மதாரகக் 
கணக்மகடுப்பில் மவளியிடப்பட்ட இ ண்டாம் நிரலத் த வுகரளப் 
பகுப்பாய்வு மசய்வதன் மூலம் ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாட்டு 
முரை ஆய்வு மசய்யப்பட்டது. 
ஏை்றுக்மகாள்ளப்பட்ட முரையின் முக்கிய அம்சங்கள் கீரழ 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

1. மசயை்ரகக்ரகாள் த வுகரளப் மபறுதல் 

2. ச ர்வ ஆஃப் இந்தியா ரடாரபா ஷீட்களில் இருந்து அடிப்பரட 
வர படம் தயா ித்தல் 

3. காட்சி விளக்க நுட்பங்கரளப் பயன்படுத்தி த வு பகுப்பாய்வு 
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4. GPS ஐப் பயன்படுத்தி நில உண்ரம ஆய்வுகள் அல்லது புல 
ரசாதரனகள் 

5. வர படத்ரத இறுதி மசய்தல் 

6. மெட் அப் மவக்டர ரசஷன் முரைரயப் பயன்படுத்தி டிஜிட்டல் 
மயமாக்கல் 

7. GIS இல் ரடாபாலஜி கட்டுமானம் 

8. புள்ளியியல் உருவாக்கத்திை்கான பகுதி கணக்கீடு 

9. மரைத்தல் 

 நான்கு நிைமாரல பட்ரடகள் FCC உருவாக்கம், பட்ரடகள் ர ஷனிங், 

வரகப்பாடு ரபான்ை ரபண்ட் கலரவயின் மூலம் அதிக அளவு 

அளவிடக்கூடிய தன்ரமரய வழங்குகின்ைன. SRTM த வின் இந்த 

அம்சங்கள் நில பயன்பாட்டு வகுப்புகரள சிைப்பாக 

பு ிந்துமகாள்வதை்கும் வர யறுப்பதை்கும் முக்கியமானரவ. எனரவ, 

மசன்டிமனன்டல் 2A த வு மை்றும் SRTM த வு 30 மீ இடநிரல மதளிவுத்திைன் 

மகாண்ட பான் குர ாமடிக் படத்மதாகுப்பு நில பயன்பாட்டு ரமப்பிங்கிை்கு 

பயன்படுத்தப்பட்டது. 

 காம்பாக்ட் டிஸ்கில் உள்ள மசயை்ரகக்ரகாள் த வு ொ ட்் டிஸ்கில் 

ஏை்ைப்பட்டு, விர வான ரதாை்ைத்ரதப் படிப்பதன் மூலம் (மபாருத்தமான 

பகுதியின் மாதி ி படம் ;) ஆய்வுப் பகுதியின் துரணக் காட்சி 

பி ித்மதடுக்கப்படுகிைது. 

 அரனத்து ஸ்மபக்ட் ல் ரபண்டுகரளயும் பயன்படுத்தி 

ரமை்பா ர்வயிடப்பட்ட வரகப்பாடு மிகவும் துல்லியமாக பி ிக்கலாம், 

ஸ்மபக்ட் ல் பதில்களின் அடிப்பரடயில் நிரல II இல் உள்ள மவவ்ரவறு 

நில பயன்பாட்டு வகுப்புகள், பின்வரும் மூன்று படிகரள உள்ளடக்கியது: 

1. அடிப்பரட உண்ரமரயப் மபறுதல் 

2. பயிை்சி பகுதியின் புள்ளிவிவ ங்களின் கணக்கீடு 

3. அதிகபட்ச சாத்தியக்கூறு அல்கா ிதம் பயன்படுத்தி வரகப்பாடு 

 வரகப்படுத்தலுக்கான பயிை்சிப் பகுதிகள் ஒர  மாதி ியானரவ, 

மசயலாக்கத்தில் விலக்கப்பட்ட எல்ரல பிக்சல்களுடன் காட்சி முழுவதும் 

நன்கு ப வியது. இரதரபான்ை நில பயன்பாட்டு வகுப்புகளுக்கு காட்சி 

மூலம் பல பயிை்சி மதாகுப்புகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பயிை்சித் 

மதாகுப்புகளின் புள்ளிவிவ  அளவுருக்கரள மதிப்பீடு மசய்த பிைகு, 

பயிை்சிப் பகுதிகள் சீ ரமக்கப்பட்ட பயிை்சித் மதாகுப்புகரள நீக்கி 
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புதியவை்ரை உருவாக்குகின்ைன. 

 

3.4  பசயற்ரகக்மகாள் தைவின் முன்-புல விளக்கம் 

1:50,000 அளவில் 10 மீ இடஞ்சா ந்்த மதளிவுத்திைன் மகாண்ட 

மசயை்ரகக்ரகாள் த வு மகாண்ட மசன்டினல்-2A மசயை்ரகக்ரகாள் 

படங்களின் தவைான வண்ண கலரவ (FCC) முன்-புல விளக்கப் பணிக்கு 

பயன்படுத்தப்பட்டது. ரடாரபா ஷீடக்ள், புவியியல், புவி-உருவவியல் 

ஆகியவை்றின் உதவிரய எடுத்து, பட கூறுகரளப் பயன்படுத்தி, 

அம்சங்கள் அரடயாளம் காணப்படட்ு எல்ரலகரள ரதா ாயமாக 

வர யறுத்தன. ஒவ்மவாரு அம்சமும் மதானி, அரமப்பு, நிைம், வடிவம், 

அளவு, அரமப்பு மை்றும் சங்கம் ரபான்ை பட கூறுகளால் படத்தில் 

அரடயாளம் காணப்பட்டது. நிலப்ப ப்பு மை்றும் நில பயன்பாடு 

ஆகியவை்றின் அடிப்பரடயில் ஒரு தை்காலிக அறிக்ரக 

உருவாக்கப்பட்டது. களச ் ச ிபா ப்்புக்கான மாதி ிப் பகுதியானது 

அரனத்து இயை்பியல், நிலப் பயன்பாடு/நிலப்ப ப்பு அம்சம் மை்றும் 

படத் தன்ரமகரளயும் உள்ளடக்கியதாகத் ரத ந்்மதடுக்கப்பட்டது. 

படம் 3.1 மசன்டிமனன்டல் படங்களின் 10 KM சுை்ைளவு FCC ஐக் 

காடட்ுகிைது.  

 

3.5 நிலப்பைப்பு 

ஆய்வுப் பகுதியின் இயை்பியல் அரமப்பு மகத்தான ப ிமாணங்களின் 

மாறுபாடர்டக் காடட்ுகிைது மை்றும் நிவா ணம், காலநிரல, 

தாவ ங்கள் மை்றும் மனிதனின் மபாருளாதா ப் பயன்பாடு 

ஆகியவை்ைால் பாதிக்கப்படட் பல்ரவறு நிலப்ப ப்புகரள 

மவளிப்படுத்துகிைது. ஆனால் அப்ரபாதும், பி ாந்திய  ீதியாக, 

கணிசமான உள்ளூ  ் மாறுபாடு உள்ளது. இப்பகுதி மதன்ரமை்கில் 

இருந்து வடகிழக்காக சாய்வாக உள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியின் ரமை்ப ப்பு 

உய  வர படம் படம் 3.2 முதல் படம் 3.4 வர  காட்டப்படட்ுள்ளது. 146 

முதல் 265m MSL வர யிலான உய ம் ஆய்வுப் பகுதியில் 

காணப்படுகிைது. 
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 படம் 3.1: திட்ட இருப்பிடத்துடன் 00-10 கிமீ சுற்றளவு FCC 

 

 

படம் 3.2: 10 கிமீ சுற்றளவில் டிஜிட்டல் எலிமவஷன் மாடல் 
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படம் 3.3: 10 கிமீ சுற்றளவில் NW-SE திரசயின் உயை விவைக்குறிப்பு 

 

படம் 3.4: SW-NE திரசயின் உயை விவைக்குறிப்பு 10 கிமீ சுற்றளவில் 

3.6 நில பயன்பாடு/நில பைப்பு வரகப்பாடு 

  முக்கிய நிலப் பயன்பாடு/நிலப்ப ப்பு வகுப்புகள் நிரல I 

வரகப்பாடர்டத் மதாட ந்்து ஆய்வுப் பகுதியில் வர யறுக்கப்பட்டன, 

ரமலும் MoEF & CC இன் ரதரவயின்படி ஒரு நிரல II வரகப்பாடு 

ஏை்றுக்மகாள்ளப்பட்டது. திட்டத்தின் ப ப்பளரவக் கருத்தில் மகாண்டு 

இந்த வரகப்படுதத்ப்பட்ட வரககரள உள்ளடக்கி 1:50,000 அளவிலான 

கருப்மபாருள் வர படம் உருவாக்கப்பட்டது. 

 NRSA-TR-LU & CD-01-90 இன் படி 6 LU/LC வகுப்புகளில் 10 Km சுை்ைளவு 

ஆய்வுப் பகுதியில் அரனத்து 6 LU/LC வகுப்புகளும் உள்ளன அட்டவரண 

3.3 இல் காட்டப்படட்ுள்ளன, இதில் விவசாய நிலம் அதிக வரககரளக் 

மகாண்டுள்ளது பயி ிடப்பட்ட மை்றும் பயி ிடப்படாத இ ண்டும் 

இரணந்த நிலம்38.19 % (119.9கிமீ24.32 % (13.58) ஸ்க் ப் (13.58) மகாண்ட 

த ிசு நிலத்ரதத ்மதாட ந்்துகிமீ2) மை்றும் ரதாட்டம் 29.37 % (92.25கிமீ2), 

அரதத் மதாட ந்்து கட்டப்பட்ட நிலம் 26.55 % (83.37கிமீ2), அடுத்தது வன 

நிலம் 0.93 % (2.94கிமீ2),நீ ந்ிரல 0.36% (1.15கிமீ2) மை்றும் கரடசி மை்ை 

சு ங்கம் 0.25 % (0.78) மகாண்டுள்ளது கிமீ2) மமாத்த திட்டப் பகுதியின் 

ரவறு சில அம்சங்கரளக் காட்சிப்படுத்துவரத நிலப்ப ப்பு 

கடினமாக்குகிைது. ஆய்வுப் பகுதி SH-96, SH-83A உடன் நன்கு 

இரணக்கப்பட்டிருப்பரதயும் கவனிக்கலாம்இது ஆய்வுப் பகுதியின் 10 

கிமீ சுை்ைளவுக்குக் கீரழ மசல்கிைது. மவவ்ரவறு நிலப் பயன்பாடுகளின் 

இருப்பு ரப விளக்கப்பட விநிரயாகத்தின் படம் 3.7 இல் 

காட்டப்படட்ுள்ளது. 
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3.7 நீைியல்:  

ஆய்வு பகுதி காரவ ி ஆை்றுப்படுரகயின் ஒரு பகுதியாகும். Dendritic 

முதல் sub dendritic வரக வடிகால் ஆய்வு பகுதியில் காணப்படுகிைது. 10 

கிமீ ஆய்வுப் பகுதியானது சிறிய ஓரடரயக் மகாண்டுள்ளது, இது 

வடக்கு திரசயில் 5.93 கிமீ மதாரலவில் உள்ள மநாய்யல் ஆறு ஆகும். 

அட்டவரண 3.2: 10 கிமீ சுற்றளவிற்குள் ஆறு/நீமைாரட/நாலாவின் 

தூைம் மற்றும் திரச 

 

அட்டவரண 3.3: LU/LC மற்றும் அதன் கவமைஜ் 10 கிமீ சுற்றளவில் 

வ.எண் நிரல I நிரல -II 
பகுதி 

(கிமீ2) 

சதவிதம் (%) 

1 
கட்டப்பட்ட 

நிலம் 
கட்டப்பட்ட நிலம் 

83.37 26.55 

2 காடு காடு 2.94 0.93 

3 
விவசாய 

நிலம் 

பயி க்ள் - 

பயி ிடப்பட்ட 

மை்றும் 

பயி ிடப்படாதரவ 

119.9 38.19 

 

4 
த ிசு நிலம் 

ஸ்க் ப்/புத  ் 13.58 4.32 

ரதாட்டம் 92.25 29.37 

5 நீ  ்நிரல நீ  ்நிரல 1.15 0.37 

6 மை்ைரவகள் சு ங்க நிலம் 0.78 0.25 

பமாத்தம் 314.01 100 

 

நதி / நீமைாரட / 
நலாவின் பபயை் 

திட்ட தளத்தில் இருந்து 
தூைம் (கிமீ) 

திட்ட தளத்தில் இருந்து 
திரச 

மநாய்யல் ஆறு 5.93 கி.மீ வடக்கு 
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படம் 3.5: LU/LC 10 கிமீ சுற்றளவு விவைங்கள் 

 

 
படம் 3.6: 10 கிமீ சுற்றளவிற்குள் LU/LC வரகப்பாட்டின் ரப 

விளக்கப்படம் 

26.55%

0.93%

38.19%

4.32%

29.37%

0.37%

0.25% Built-up Land

Forest

Crops – Cultivated & 

Uncultivated

Scrub/Shrub

Plantation

Water Body

Mining land
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படம் 3.7: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் வடிகால் 

அரமப்பு உள்ளது 

3.8 SOI இடவியல் தாள்களில் இருந்து இடம் சாை்ந்த தைவு 

ஒரு ஜிஐஎஸ் இடஞ்சா ந்்த த வுத்தளத்ரத உருவாக்குவது ஒரு 

சிக்கலான மசயல்பாடாகும், ரமலும் இது முழு ரவரலயின் இதயமாகும்; 

இது த வு பிடிப்பு, ச ிபா ப்்பு மை்றும் கட்டரமப்பு மசயல்முரைகரள 

உள்ளடக்கியது. மூல புவியியல் த வு ரடாரபாஷீடக்ள், வான்வழி 

புரகப்படங்கள், மசயை்ரகக்ரகாள் படங்கள் மை்றும் அட்டவரணகள் 

ரபான்ை பல்ரவறு அனலாக் மை்றும் டிஜிட்டல் வடிவங்களில் 

கிரடக்கிைது. இந்த அரனத்து ஆதா ங்களிலிருந்தும், 

ரடாரபாஷீடக்ளின் ஆதா ம் இயை்ரக வள விஞ்ஞானி மை்றும் 

சுை்றுசச்ூழல் ஆ வ்ல க்ளுக்கு மிகவும் கவரல அளிக்கிைது. 
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படம் 3.8: முரறயின் ஓட்ட விளக்கப்படம் 

 

தை்ரபாரதய ஆய்வில், SOI நிலப்ப ப்பு வர படங்களிலிருந்து 

உருவாக்கப்பட்ட அத்தியாவசிய வர படங்கள். நிலப்ப ப்பு 

வர படங்கரளப் பயன்படுத்தி, வடிகால் வர படம் மை்றும் விளிம்பு 

வர படம் ஆகியரவ உருவாக்கப்பட்டன. வர படங்கள் ஒரு 

குறிப்பிட்ட அளவு மை்றும் குறிப்பு விதிமுரைகளின் (ToR) ரதரவக்கு 

இணங்கக்கூடிய பண்புகளுடன் தயா ிக்கப்படுகின்ைன. பூமியின் 

ரமை்ப ப்பில் உள்ள நிறுவனங்களின் இருப்பிடம் பின்ன  ் ஒப்புக் 

மகாள்ளப்பட்ட ஒருங்கிரணப்பு அரமப்பின் மூலம் 

குறிப்பிடப்படுகிைது. மபரும்பாலான GISக்கு, ஆய்வுக்கு 

பயன்படுத்தப்படும் ஒருங்கிரணப்பு அரமப்பின் மபாதுவான சட்டகம் 

UTM ஒருங்கிரணப்பு அரமப்பு ஆகும். அரனத்து வர படங்களும் 

முதலில் புவி-குறிப்பிடப்பட்டரவ. எமசன்ஷியல் வர படங்கரளத் 
தயா ிக்கப் பயன்படுத்தப்படுவதை்கு முன்,  ிரமாட் மசன்சிங் 

த வுகளிலும் இரத நரடமுரை பயன்படுத்தப்படுகிைது. கட்டப்பட்ட 

பகுதிகள் மை்றும் மதாழிை்சாரலகரள இரணக்கும் சாரல 
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மநட்மவா க்் உள்ளது. நிலப்ப ப்பு நிரலரமகள் கருப்பு பருத்தி மண் 

மை்றும் பிட ் அரல அரலயான நிலப்ப ப்பாக இருப்பதால், தளத்தின் 

இருப்பிடத்ரதச ்சுை்றி வடிகால் வரலயரமப்பு உள்ளது.  

 

3.9 மண்ணின் பண்புகள் 

இப்பகுதியின் மண் விவ த்ரத ஆய்வு மசய்வதை்காக, பல்ரவறு நில 

பயன்பாடட்ு நிரலரமகரளக் குறிக்கும் வரகயில் சு ங்கப் 

பகுதியிலும் அரதச ் சுை்றியுள்ள மண்ணின் நிரலரயயும் 

மதிப்பிடுவதை்கு மாதி ி இடங்கள் ரத ந்்மதடுக்கப்பட்டன. மாதி ிகள் 

15-20 மசமீ ஆழம் வர  மண்ணில் ஒரு ரகா -்கட்ட  ்ரமாதியதன் மூலம் 

ரசக ிக்கப்பட்டன. ஆய்வு பகுதிக்குள் மமாத்தம் 6 மாதி ிகள் 

ரசக ிக்கப்படட்ு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. மண் மாதி ி எடுக்கும் 

இடங்களின் விவ ங்கள் அட்டவரண 3.4 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது 

மை்றும் படம்-3.9 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. பருவமரழக்குப் பிந்ரதய 

காலத்தில் ஆய்வுக் காலத்தில் ஒரு முரை மாதி ி எடுக்கப்பட்டது. 

 

அட்டவரண 3.4: மண் மாதிைி இடங்களின் விவைங்கள் 

வ. 

எண். 

இருப்பிட 
குறியீடு 

இடம் 

தூைம் 
(கிமீ) காற்றின் திரச 

திட்ட தளத்ரத பபாருத்து 

1.  S1 நல்லிகவுண்டன்வலசு 0.66 கி.மீ WSW 

2.  S2 கந்த மவளி கி ாமம் 1.18 கி.மீ NE 

3.  S3 
குப்பநாயக்கன்வலசு 

கி ாமம் 
2.17 கி.மீ NE 

4.  S4 கல்ரல ி கி ாமம் 1.68 கி.மீ SW 

5.  S5 சிவன்மரல கி ாமம் 6.40 கி.மீ SW 

6.  S6 கீ னூ  ்கி ாமம் 3.95 கி.மீ NW 

 

ரசக ிக்கப்பட்ட மண் மாதி ிகள் இயை்பியல்- சாயனம் மை்றும் 

ஊட்டசச்த்து அளவுருக்களுக்கான NABL/MOEF அங்கீக ிக்கப்படட் 

ஆய்வகத்தில் பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. இயை்பியல், ரவதியியல் 

பண்புகள் மை்றும் கன உரலாகங்களின் மசறிவுகள் 

தீ ம்ானிக்கப்பட்டன, ரமலும் முடிவுகள் அட்டவரண 3.5 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 
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அட்டவரண 3.5: மண்ணின் மசாதரன முடிவுகள் 

 

 

 

 

 

 

வ. 
எண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு 
S1 

முடிவுகள் 

S2 

முடிவுகள் 

S3 

முடிவுகள் 

S4 

முடிவுகள் 

S5 

முடிவுகள் 

S6 

முடிவுகள் 

மசாதரன 
முரற 

1 pH … 7.85 8.36 7.87 8.05 7.43 8.22 
IS 2720 (Part-

26) 

2 

மின் 
கடத்துத்திைன் 
(EC) 

µs/cm 329.0 452.0 427.0 328.0 422 388 IS 14767 

3 அரமப்பு … களிமண் களிமண் களிமண் களிமண் களிமண் 
மணை் 
களிமண் 

IS 2720  (Part-

4) 

4 மணல் % 45.2 39.3 40.4 42.1 39.5 54.4 
IS 2720  (Part-

4) 

5 வண்டல் மண் % 21.3 25.3 27.2 30.5 31.0 18.1 
IS 2720  (Part-

4) 

6 களிமண் % 34.5 35.4 33.4 28.4 29.5 27.1 
IS 2720  (Part-

4) 

7 
நீ  ்தாங்கும் 
திைன் (WHC) 

% 43.5 45.7 27.0 38.0 45.0 40.4 
IS 2720 (Part-

2) 

மாதிைி எடுக்கப்பட்ட 

மததி 

20.12.2021 மாதிைி முரற ETS/STP/SOIL-01 

பகுப்பாய்வு பதாடக்க 

மததி 

25.12.2021 மாதிைி அளவு 2.0 Kg. 

பகுப்பாய்வு முடிவு 

மததி 

29.122021 மபக்கிங் நிரல சீல் 

மாதிைி எடுக்கப்பட்டது ETS STAFF மபக்கிங் இன் பாலி ரபக் 
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வ. 
எண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு 
S1 

முடிவுகள் 

S2 

முடிவுகள் 

S3 

முடிவுகள் 

S4 

முடிவுகள் 

S5 

முடிவுகள் 

S6 

முடிவுகள் 

மசாதரன 
முரற 

8 
மமாத்த 
அட த்்தி 

g/cm3 1.22 1.15 0.91 1.15 1.12 0.71 
IS 2386 (Part-4 

) 

9 ரபார ாசிட்டி % 33.4 32.6 24.6 31.0 25.0 31.5 IS 13030 

10 கால்சியம்,(Ca) mg/kg 154.5 158.0 163.4 162.5 166.0 135.0 
IS 2720 (Part-

23) 

11 
மமக்னீசியம், 
(Mg) 

mg/kg 23.6 20.3 24.8 28.3 26.2 27.2 
ETS/STP/SOIL-

08 

12 மாங்கனீசு,(Mn) mg/kg 29.2 22.6 19.5 23.4 23.6 20.5 
ETS/STP/SOIL-

18 

13 துத்தநாகம்,(Zn) mg/kg 0.62 0.95 1.33 1.21 1.05 0.57 
ETS/STP/SOIL-

18 

14 ரபா ான் (B) mg/kg 0.42 0.76 0.77 0.75 1.23 0.41 
ETS/STP/SOIL-

18 

15 குரளார டு,(Cl) mg/kg 130.0 143.0 128.2 126 124.5 174.0 BS 1377 -3 

16 

மமாத்த 
கர யக்கூடிய 
சல்ரபட் 

% 126.0 154.0 157.5 151.3 152.6 115.0 
IS 2720 (Part-

27 ) 

17 
மபாட்டாசியம் 
(K) 

mg/kg 40.5 48.5 54.3 43.6 35.4 26.8 
ETS/STP/SOIL-

18 

18 பாஸ்ப ஸ் (PO4) mg/kg 0.84 1.65 0.79 1.02 1.34 0.73 
ETS/STP/SOIL-

19 

19 மமாத்த mg/kg 158.0 164.4 163.0 190 165.8 211.0 ETS/STP/SOIL-
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வ. 
எண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு 
S1 

முடிவுகள் 

S2 

முடிவுகள் 

S3 

முடிவுகள் 

S4 

முடிவுகள் 

S5 

முடிவுகள் 

S6 

முடிவுகள் 

மசாதரன 
முரற 

ரநட் ஜன் (N) 15 

20 காட்மியம்,(Cd) mg/kg <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
ETS/STP/SOIL-

18 

21 குர ாமியம்,(Cr) mg/kg <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
ETS/STP/SOIL-

18 

22 தாமி ம்,(Cu) mg/kg <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
ETS/STP/SOIL-

18 

23 முன்னணி,(Pb) mg/kg 0.75 0.54 0.88 1.35 1.45 0.51 
ETS/STP/SOIL-

18 

24 இரும்பு,(Fe) mg/kg 2.52 2.06 2.23 2.22 1.86 2.40 
ETS/STP/SOIL-

18 

25 
க ிமப் 
மபாருள்,(OM) 

% 1.63 1.72 1.90 1.68 1.62 1.68 
IS 2720 (Part-

22) 

26 
ஆ க்ானிக் 
கா ப்ன்,(OC) 

% 0.81 1.08 1.24 1.24 1.08 1.12 BS 1377 -3 

27 

ரகஷன் 
எக்ஸ்ரசஞ்ச ்
திைன் (CEC) 

meq/100g 35.6 33.7 42.0 28.6 34.0 34.9 
IS 2720 (Part-

24) 
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உற்றுமநாக்கல்கள்:  

• மண் மாதி ிகளின் pH ரவறுபட்டது 7.43 முதல் 8.36 வர  சை்று கா  

மண்ரணக் குறிக்கிைது 

• மண் மாதி ிகளின் மமாத்த அட த்்தி 0.71 முதல் 1.22 வர  

மாறுபடுகிைது g/cm3 

• மண் மாதி ிகளில் உள்ள க ிமப் மபாருடக்ள் 0.81 முதல் 1.24% 

வர  ரவறுபடுகின்ைன. 

• மண் மாதி ிகளில் மமாத்த ரநட் ஜன் 158.0 முதல் 211.0 mg/kg 

வர  மாறுபடுகிைது 

• நீ  ்தாங்கும் திைன் (WHC) மண் மாதி ிகளில் 27.0 முதல் 45.7 வர  

மாறுபடுகிைது. 

 

மண் மாதி ிகளின் பகுப்பாய்வு முடிவுகளிலிருந்து, மண் குரைவாக 

இருந்து நடுத்த  வளமானதாகவும், குரைந்த உை்பத்தித் திைன் 

மகாண்டதாகவும் காணப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணுக்கு 

கருவுறுதல் நிரலரய ரமம்படுத்தவும் பயி  ் உை்பத்திரய 

அதிக ிக்கவும் கூடுதல் உ ங்கள் ரதரவப்படுகின்ைன. இது 

நுண்ணூட்டசச்த்தின் ரமாசமான அளரவயும் குறிக்கிைது. க ிமப் 

மபாருடக்ள் 1.62 முதல் 1.90% வர  காணப்பட்டது, இது மண்ணில் 

மிதமான க ிம உள்ளடக்கத்ரதக் குறிக்கிைது. ஒடட்ுமமாத்தமாக, 

அப்பகுதியில் உள்ள மண்ணின் த ம், மிதமான உை்பத்தித்திைனுடன் 

நடுத்த  முதல் நியாயமான வளமானதாக காணப்படட்து. 

3.10 காற்று சூழல் 

3.10.1 வானிரல ஆய்வு 

மாவட்டம் மவப்பமண்டல காலநிரலரய அனுபவிக்கிைது. நவம்ப  ்

முதல் ஜனவ ி வர யிலான காலகட்டத்தில் வானிரல இதமாக 

இருக்கும். வடகிழக்கு பருவமரழயின் ரபாது சாதா ண மரழயும், 

மதன்ரமை்கு பருவமரழயின் ரபாது மிதமான மரழயும் மபய்யும். 

 

காை்றின் த த்ரதப் பு ிந்துமகாள்வதை்கு வானிரல ஆய்வு 

முக்கியமானது. வானிரல நிரல மை்றும் வளிமண்டல சிதைல் 

ஆகியவை்றுக்கு இரடரயயான அத்தியாவசிய உைவு, ப ந்த மபாருளில் 

காை்ரை உள்ளடக்கியது. காை்றின் ஏை்ை இைக்கங்கள் மிகவும் ப ந்த 

ரந த்தில், சிதைரல நிரைரவை்றி, அவை்றுடன் மதாட ப்ுரடய பிை 

மசயல்முரைகரள வலுவாக பாதிக்கின்ைன. 
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மகாத்து குவா ிகரள மூடி, திட்ட தளத்தில் தை்காலிக வானிரல 

ஆய்வு நிரலயம் நிறுவப்பட்டது. காை்றின் ஓட்டம், காை்றின் ரவகம், 

காை்றின் திரச, ஈ ப்பதம் மை்றும் மவப்பநிரல ஆகியரவ மணிரந  

அடிப்பரடயில் பதிவு மசய்யப்படும் வரகயில், தர  மட்டத்திலிருந்து 3 

மீ உய த்தில் இந்த நிரலயம் நிறுவப்படட்ுள்ளது. 

 

மாவட்டம் மவப்பமண்டல காலநிரலரய அனுபவிக்கிைது. நவம்ப  ்

முதல் ஜனவ ி வர யிலான காலகட்டத்தில் வானிரல இதமாக 

இருக்கும். மபாதுவாக காரல ரவரளகளில் பிை்பகரல விட அதிக 

ஈ ப்பதம் இருக்கும், ச ாச ியாக ஈ ப்பதம் 78% அதிகமாக இருக்கும். 

ஜூன் முதல் நவம்ப  ்வர யிலான காலகட்டத்தில், மதியம் ஈ ப்பதம் 

ச ாச ியாக 66% ஐ விட அதிகமாக இருக்கும். ஆண்டின் பிை்பகுதியில் 

மதியம் வைண்டதாக இருக்கும், ரகாரட மதியங்கள் வைண்டதாக 

இருக்கும். 

 

மதன்ரமை்கு மை்றும் வடகிழக்கு பருவமரழயின் மசல்வாக்கின் கீழ் 

மாவட்டம் மரழரயப் மபறுகிைது. வடகிழக்கு பருவமரழ முக்கியமாக 

மாவட்டத்தில் மரழப்மபாழிவுக்கு பங்களிக்கிைது மை்றும் ரகாரட 

மரழ மிகக் குரைவு. IMD, திருப்பூ ில் இருந்து ரசக ிக்கப்பட்ட ச ாச ி 
ஆண்டு மரழ மை்றும் 5 ஆண்டு மரழப்மபாழிவு பின்வருமாறு: 

 

அட்டவரண 3.6: மரழப்பபாழிவு தைவு 

உண்ரமயான மரழப்பபாழிவு (மிமீ)  

சாதாைண மரழப்பபாழிவு 

(மிமீ) 

2013 
2013 2014 2013 2014 2013 2014 

622.30 589.30 622.30 589.30 622.30 589.30 622.30 

                            ஆதா ம்: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/Tiruppur 

 

சமமவளிகளில் ச ாச ி ஆண்டு மரழப்மபாழிவு சுமா  ் 800 மிமீ 

ஆகும், வடகிழக்கு மை்றும் மதன்ரமை்கு பருவமரழகள் முரைரய 47% 

மை்றும் 28% மமாத்த மரழப்மபாழிவுக்கு பங்களிக்கின்ைன. 2010-2040 

(2020கள்), 2040-2070 (2050கள்) மை்றும் 2070-2100 (2080கள்) 

காலகட்டங்களில் ரகாயம்புத்தூ ில் மபய்யும் மரழயின் கணிப்புகள் 

(1970-2000) 0.1% மை்றும் 41.0% அதிக ிப்ரபக் குறிக்கிைது. மதன்ரமை்கு 

மை்றும் வடக்குப் பகுதிகள் மரலப்பாங்கானரவ, ரமை்குத் மதாட ச்ச்ி 

மரலயின் ஒரு பகுதி, ஆண்டு முழுவதும் இதமான காலநிரலரயக் 

https://www.twadboard.tn.gov.in/content/namakkal
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மகாண்டுள்ளது. ரமை்கில் பால்காட் இரடமவளி உள்ளது, இது 

தமிழ்நாடு மை்றும் ரக ளாரவ ஒட்டிய நீண்ட மரலத்மதாட க்ளில் 

உள்ள ஒர  மப ிய கணவாய் ஆகும். ரகாயம்புத்தூ  ் நக த்ரதயும் 

பாலக்காடு நகர யும் இரணக்கும் பால்காட் இரடமவளி இரு 

மாநிலங்களுக்கும் ஒரு முக்கியமான ரபாக்குவ த்து இரணப்பாக 

மசயல்படுகிைது. மாவட்டத்தின் மை்ை பகுதிகள் ரமை்குத் மதாட ச்ச்ி 

மரலயின் மரழ நிழல் பகுதியில் அரமந்துள்ளது மை்றும் ஆண்டின் 

மபரும்பாலான பகுதிகளில் நல்ல காலநிரலரய அனுபவிக்கிைது. 

ரகாரட மை்றும் குளி க்ாலத்தில் ரகாயம்புத்தூ  ் நக ின் ச ாச ி 
அதிகபடச் மை்றும் குரைந்தபடச் மவப்பநிரல 35 °C முதல் 18 °C வர  

மாறுபடும். 

 

அட்டவரண 3.7: தளத்தில் பதிவு பசய்யப்பட்ட வானிரல தைவு 

வ.எண் அளவுருக்கள் 
அக்மடாபை் 

- 2021 

நவம்பை் 
- 2021 

டிசம்பை் - 
2021 

 

1 

 

மவப்பநிரல 
(0C) 

அதிகபடச்ம் 35.6 33.2 32.2 

குரைந்தபடச்ம் 22.3 17.8 15.9 

ச ாச ி 27.8 23.5 21.2 

2 
ஒப்பு ஈ ப்பதம் 

(%) 
ச ாச ி 76 73 75 

                                                             ஆதா ம்: ஆன்-ரசட் கண்காணிப்பு/மாதி ி  
3.10.2 வானிரல தைவுகளின் பகுப்பாய்வு, திருப்பூை் 
இந்திய வானிரல ஆய்வு ரமயம் ஒரு நாரளக்கு இ ண்டு முரை 

த வுகரள பதிவு மசய்கிைது. 08:30 மணி மை்றும் 17:30 மணி. 
கண்காணிப்புக் காலத்தில் பதிவுமசய்யப்பட்ட வானிரலத் த வு, 

அடிப்பரடத் தகவலின் ச ியான விளக்கத்திை்கும் காை்றின் த ம் 

கணிப்பிை்கான உள்ளீட்டிை்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

வானிரல அளவுருக்கள் பை்றிய வ லாை்று த வுகள் பி ாந்தியத்தின் 

மபாதுவான வானிரல ஆட்சிரய அரடயாளம் காண்பதில் முக்கிய 

பங்கு வகிக்கிைது. வானிரல மாறுபாடுகளின் அடிப்பரடயில் 

ஆண்ரட நான்கு பருவங்களாகப் பி ிக்கலாம்: 

குளி க்ாலம் : டிசம்ப  ்முதல் பிப் வ ி வர  

முன் 
பருவமரழ/ரகாரடக்காலம் 

: மா ச் ்முதல் ரம வர  

பருவமரழ : ஜூன் முதல் மசப்டம்ப  ்வர  

பிந்ரதய பருவமரழ : அக்ரடாப  ்முதல் நவம்ப  ்வர  
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படம் 3.10: விண்ட்மைாஸ் அக்மடாபை ்2021 முதல் டிசம்பை் 2021 வரை 

 

அட்டவரண 3.8: காற்றின் திரச மற்றும் காற்றின் மவகம் 

காற்றடிக்கும் திரச அதிை்பவண் % 

ரமல்காை்று திரச NE (25 %) 

கீழ்க்காை்று திரச SW (15%) 

அரமதியான சூழ்நிரலகள் (%) <2 mph 

ச ாச ி ரவகம் 5.9 mph 

3.10.3 அடிப்பரட சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் 

 அக்ரடாப  ் 2021 முதல் டிசம்ப  ் 2021 வர யிலான காலகட்டத்தில் 

சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள குவா ி குத்தரக பகுதி மை்றும் 

அருகிலுள்ள கி ாமங்கள் உட்பட 8 இடங்களில் ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

சுை்றுப்புை காை்றின் த ம் கண்காணிக்கப்பட்டது. கண்காணிப்பு 
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இடங்கள் அட்டவரண 3.9 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன மை்றும் படம் 3.11 

இல் காட்டப்படட்ுள்ளன. 

 இப்பகுதியில் காை்று மாசுபாட்டின் பல்ரவறு ஆதா ங்கள் கல் 

அகழ்வு, நசுக்கும் நடவடிக்ரககள் மை்றும் வாகன ரபாக்குவ த்து 

ஆகும். அடிப்பரடக் காை்றின் த  ஆய்வின் (10-கிமீ சுை்ைளவு) 

முதன்ரமயான ரநாக்கமானது, அடிப்பரடத் தகவரல 

உருவாக்குவதை்கு அப்பகுதியின் தை்ரபாரதய காை்றின் த த்ரத 

மதிப்பிடுவதாகும். ஆய்வுப் பகுதியானது மபரும்பாலும் கி ாமப்புைச ்

சூழரலக் குறிக்கும் கல் சு ங்க குவா ிகள் மை்றும் மநாறுக்கிகள் 

உள்ளன. 

 பி ாந்திய காலநிரல த வு, ஆய்வுக் காலத்தில் காை்று வீசும் 

திரசரய அறிய வழிகாட்டியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆய்வுக் 

காலத்தில் நிலவும் காை்றின் முக்கிய திரசகள், உண த்ிைன் ஏை்பிகள், 

மனித குடியிருப்புகள் மை்றும் சுை்றியுள்ள சு ங்க நடவடிக்ரககள் 

ஆகியவை்ரைக் கருத்தில் மகாண்டு இடங்கள் அரடயாளம் 

காணப்பட்டன. 

 சுவாச துகள்கள் (PM10), நுண் துகள்கள் (PM2.5), சல்ப  ் ரட 

ஆக்ரசடு (SO2) மை்றும் ரநட் ஜன் ஆக்ரசடுகள் (NOx) ஆகியவை்றின் 

அளவுகள் அடிப்பரட நிரலரய நிறுவுவதை்காக 

கண்காணிக்கப்பட்டன. பிஎம் 10 ஆனது, வடிகட்டி காகிதங்களில் 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதி ிகளின் உதவியுடன் மாதி ிகள் 

எடுக்கப்பட்டது மை்றும் SO2& NOx ஆனது RD மாதி ிகளுடன் 

இரணக்கப்பட்ட இம்பிங்க க்ளில் அந்தந்த உறிஞ்சுதல் ஊடகங்களில் 

உறிஞ்சப்படட்ு ஸ்மபக்ட்ர ா-ஃரபாட்ரடாமமட் ிக் முரையில் 

பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டது. PM2.5 நுண் துகள் மாதி ிகள் உதவியுடன் 

கண்காணிக்கப்பட்டது. குரைந்தபடச்ம், அதிகபடச்ம், ச ாச ி மை்றும் 

98வது சதவீத மதிப்புகள் அரனத்து AAQ கண்காணிப்பு 

நிரலயங்களிலும் கவனிக்கப்பட்ட மூல த வுகளிலிருந்து 

கணக்கிடப்படட்ு முடிவுகள் அட்டவரண 3.10 இல் சுருக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண 3.9: சுற்றுப்புற காற்றின் தைக் கண்காணிப்பு 

இடங்களின் விவைங்கள் 

வ. 
எண் 

நிரலய 
குறியீடு 

இடங்கள் 
தூைம் 

(கிமீ) 
திரச அளவுமகால் 

1 AAQ1 திட்ட தளம் - 
ரமய 

மண்டலம் 
- 
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2 AAQ  2 நல்லிகவுண்டன்வலசு 
0.66 

Km 
WSW 

அருகிலுள்ள 
குடியிருப்பு 

3 AAQ 3 கந்த மவளி கி ாமம் 
1.18 

Km 
NE ரமல் காை்று 

4 AAQ 4 
குப்பநாயக்கன்வலசு 

கி ாமம் 

2.17 

Km 
NE ரமல் காை்று 

5 AAQ 5 கல்ரல ி கி ாமம் 
1.68 

Km 
SW கீழ்க்காை்று 

6 AAQ 6 சிவன்மரல கி ாமம் 
6.40 

Km 
NE ரமல் காை்று 

7 AAQ 7 கீ னூ  ்கி ாமம் 
3.95 

Km 
NW 

குறுக்கு 
காை்று 

8 AAQ 8 
நாட்டா  ்பாரளயம் 

கி ாமம் 

3.57 

Km 
SE 

குறுக்கு 
காை்று 

 

  

 

 
படம் 3.11: கண்காணிப்பு இடங்களுடன் கூடிய ஆய்வுப் பகுதி வரைபடம் 
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அட்டவரண 3.10: சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகளின் சுருக்கம் 

 

துகள் பபாருள் PM-2.5 

 நிரலய 

குறியீடு 
அதிகபட்சம் குரறந்தபட்சம் சைாசைி 98 சதவீத மதிப்பு STDEV 

AAQ-1 32.2 20.8 24.3 29.83 1.30 

AAQ-2 23.8 19.4 21.9 23.84 1.27 

AAQ-3 25.9 18.8 21.3 24.95 0.96 

AAQ-4 24.7 16.9 18.8 23.77 0.69 

AAQ-5 24.4 17.7 20.1 23.48 1.22 

AAQ-6 22.9 18.6 21.0 22.88 0.69 

AAQ-7 26.0 20.0 23.1 25.45 0.68 

AAQ-8 24.0 16.4 18.2 23.06 1.00 

துகள் பபாருள் PM-10 

 நிரலய 

குறியீடு 
அதிகபட்சம் குரறந்தபட்சம் சைாசைி 98 சதவீத மதிப்பு STDEV 

AAQ-1 52.0 41.0 45.2 50.71 0.96 

AAQ-2 49.0 39.5 42.3 48.19 0.79 

AAQ-3 54.4 39.6 44.1 53.29 1.40 

AAQ-4 50.9 39.3 42.7 50.07 1.08 

AAQ-5 51.1 37.3 41.4 50.14 0.82 

AAQ-6 55.1 37.9 42.8 54.41 0.89 

AAQ-7 50.3 37.5 43.4 50.12 1.31 

AAQ-8 49.4 38.1 41.4 48.57 0.86 

சல்பை் ரட ஆக்ரஸடு SO2 

 நிரலய 

குறியீடு 
அதிகபட்சம் குரறந்தபட்சம் சைாசைி 98 சதவீத மதிப்பு STDEV 

மாதிைி 
எடுக்கப்பட்ட மததி 

- மாதிைி முரற ETS/STP/AIR-01 

பகுப்பாய்வு 

பதாடக்க மததி 
05.10.2021 மாதிைி அளவு - 

பகுப்பாய்வு முடிவு 

மததி 
31.12.2021 மபக்கிங் நிரல - 

மாதிைி 
எடுக்கப்பட்டது 

ETS ஊழிய க்ள் வானிரல நிலவைம் பதளிவு 
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AAQ-1 9.8 7.5 9.1 9.80 0.53 

AAQ-2 8.0 5.4 6.6 7.89 0.65 

AAQ-3 9.2 6.9 8.3 9.68 0.29 

AAQ-4 8.2 5.3 5.9 8.04 0.27 

AAQ-5 9.2 6.5 7.8 9.11 0.52 

AAQ-6 7.7 5.1 6.3 7.57 0.88 

AAQ-7 9.4 7.2 8.7 9.41 0.73 

AAQ-8 7.9 5.1 5.7 7.80 0.44 

ரநட்ைஜன் ஆக்ரஸடு NO2 

 

 நிரலய 

குறியீடு 
அதிகபட்சம் குரறந்தபட்சம் சைாசைி 98 சதவீத மதிப்பு STDEV 

AAQ-1 25.1 20.5 22.5 25.10 1.38 

AAQ-2 20.4 17.5 18.9 20.26 0.97 

AAQ-3 19.4 17.0 18.3 19.39 0.69 

AAQ-4 19.8 15.8 17.7 19.61 0.87 

AAQ-5 18.2 15.4 17.1 18.25 0.63 

AAQ-6 19.6 16.8 18.2 19.45 0.61 

AAQ-7 24.1 19.7 21.6 24.10 1.48 

AAQ-8 19.2 15.3 17.2 19.02 0.92 

 

3.10.4 முதன்ரம தைவுகளின் உற்றுமநாக்கல்: 

➢ ஆய்வுப் பகுதியில் PM10 மசறிவு ஆய்வுக் காலத்தில் 37.3 முதல் 55.1 μg/m3 வர  மாறுபடுகிைது. 

➢ ஆய்வுப் பகுதியில் PM2.5 மசறிவு ஆய்வுக் காலத்தில் 16.4 முதல் 32.2 μg/m3 வர  மாறுபடுகிைது. 

➢ ஆய்வுப் பகுதியில் SO2 மசறிவு ஆய்வுக் காலத்தில் 5.1 முதல் 9.8 μg/m3 வர  மாறுபடுகிைது. 

➢ ஆய்வுப் பகுதியில் NO2 மசறிவு ஆய்வுக் காலத்தில் 15.3 முதல் 25.1 μg/m3 வர  மாறுபடுகிைது. 

ரமரல உள்ள முடிவுகளிலிருந்து, அரனத்து கண்காணிப்பு 

இடங்களிலும் PM10, PM2.5, SO2 மை்றும் NO2 ஆகியவை்றுடன் கூடிய 

சுை்றுப்புை காை்றின் த ம் CPCB ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட 

வ ம்புகளுக்குள் இருப்பரதக் காணலாம். 

 

  



 

Draft EIA/EMP for Nallroad Village Rough Stone & Gravel Quarry Cluster located in Nallroad 

Village, Kangayam Taluk, Tiruppur District, Tamil Nadu. Total Cluster area is 8.72.73 Ha.  

 

Lessee: Thiru. A. D. Elango, Lease Area: 4.16.23 Ha 

Chapter 3: Description of Environment 

 

Enviro Resources, Mumbai         100 

3.11 இரைசச்ல் சூழல் 

3.11.1 அடிப்பரட நிரல 

சுை்றுப்புை இர சச்ல் நிரல கண்காணிப்பு 8 கண்காணிப்பு 

இடங்களில் ரமை்மகாள்ளப்பட்டது; சுை்றுப்புை காை்றின் த த்ரத 

கண்காணிப்பதை்காக அரவ ரத ந்்மதடுக்கப்பட்டன. இர சச்ல் 

கண்காணிப்பு இடங்களின் விவ ங்கள் அட்டவரண 3.11 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது மை்றும் படம்-3.12 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. 

கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் மை்றும் முடிவுகள் அடட்வரண 3.12 இல் 

சுருக்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவரண 3.11: ஆய்வுப் பகுதியில் சத்தம் மாதிைி இடங்கள் 

வ எண். 
நிரலயக் 
குறியீடு 

இடங்கள் 
தூைம் 

(கிமீ) 
திரச 

1 N1 திட்ட தளம் - Core zone 

2 N2 நல்லிகவுண்டன்வலசு 0.66 Km WSW 

3 N3 கந்தர மவளி கி ாமம் 1.18 Km NE 

4 N4 குப்பநாயக்கன்வலசு கி ாமம் 2.17 Km NE 

5 N5 கல்ரல ி கி ாமம் 1.68 Km SW 

6 N6 சிவன்மரல கி ாமம் 6.40 Km NE 

7 N7 கீ னூ  ்கி ாமம் 3.95 Km NW 

8 N8 நாட்டா  ்பாரளயம் கி ாமம் 3.57 Km SE 

படம் 3.12: சத்தம் கண்காணிக்கும் இடங்கரளக் பகாண்ட ஆய்வுப் பகுதி வரைபடம் 
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அட்டவரண 3.12: சுற்றுப்புற இரைசச்ல் நிரல கண்காணிப்பு முடிவுகள், [dB(A) 

 

 

 

 

 

 

இடம் N1  N2  N3  

 

N4  

 

வ. 
எண் 

 

மநைம் 

(மணி) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

1 0600 40.6 49.4 46.0 42.6 45.6 48.4 47.3 50.1 49.2 32.6 36.6 36.5 

2 0700 41.5 51.2 48.6 42.6 45.1 44.0 46.2 51.2 48.4 34.5 40.2 38.2 

3 0800 42.1 52.6 50.0 43.2 45.2 44.3 46.1 48.6 47.5 35.2 39.5 37.9 

4 0900 42.6 53.1 49.5 44.9 49.8 48.0 47.2 46.2 47.7 36.8 38.4 37.7 

5 1000 43.2 45.8 44.7 41.9 50.6 44.1 46.2 49.1 46.9 36.9 37.6 37.3 

6 1100 44.5 46.6 45.7 42.5 52.6 50.0 45.1 47.3 46.3 38.1 45.5 43.2 

7 1200 45.6 47.8 46.8 44.2 54.2 51.6 46.9 49.2 48.9 34.9 40.5 38.0 

8 1300 46.9 49.6 48.5 41.6 51.6 50.0 46.2 48.8 47.7 37.2 41.3 39.7 

9 1400 47.1 50.2 48.9 42.2 53.5 49.8 45.7 46.7 46.4 36.2 43.6 41.3 

10 1500 45.4 51.8 49.7 42.6 54.5 51.8 46.3 48.2 47.4 35.9 44.8 42.9 

மாதிைி எடுக்கப்பட்ட 

மததி 
- மாதிைி முரற ETS/STP/சத்தம்-01 

பகுப்பாய்வு பதாடக்க 

மததி 
20.12.2021 மாதிைி அளவு - 

பகுப்பாய்வு முடிவு 

மததி 
21.12.2021 மபக்கிங் நிரல - 

மாதிைி எடுக்கப்பட்டது 
ETS 

ஊழிய க்ள் 
பகுதியின் வரக பதாழிற்சாரல பகுதி 
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இடம் N1  N2  N3  

 

N4  

 

வ. 
எண் 

 

மநைம் 

(மணி) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

11 1600 43.6 52.8 50.3 43.2 46.5 45.2 48.1 50.2 49.3 36.5 38.4 37.6 

12 1700 44.8 52.6 50.3 43.5 48.3 46.5 46.8 51.5 49.8 32.5 40.9 38.5 

13 1800 46.1 55.3 52.8 42.5 47.6 45.8 47.3 53.5 52.2 34.4 43.4 40.9 

14 1900 43.5 52.1 49.7 40.9 49.6 47.1 48.9 50.5 49.8 31.2 39.7 37.3 

15 2000 40.9 50.2 47.7 43.5 47.6 46.0 42.6 55.3 51.5 36.9 46.5 43.3 

16 2100 40.5 49.8 47.3 41.5 47.1 45.1 40.9 51.9 49.2 32.5 40.8 38.4 

17 2200 38.6 46.9 44.5 38.2 45.6 43.3 41.6 53.2 50.7 36.1 44.3 41.9 

18 2300 37.5 38.1 37.8 39.8 43.5 42.0 35.1 43.6 41.2 34.1 39.9 37.9 

19 0000 36.1 40.4 38.8 37.6 43.7 41.6 36.4 47.2 44.5 32.9 37.8 35.0 

20 0100 35.3 39.7 38.0 36.8 42.5 40.5 32.9 37.5 35.8 33.5 36.9 35.5 

21 0200 36.1 38.6 37.5 37.3 44.1 41.9 31.6 39.8 37.4 33.7 35.8 34.9 

22 0300 33.5 35.9 34.8 37.1 39.1 38.2 32.7 37.5 35.5 32.5 34.5 33.6 

23 0400 34.1 37.8 36.3 35.9 39.8 38.3 32.5 36.9 35.2 33.4 36.6 35.3 

24 0500 34.6 36.8 35.9 36.5 38.2 37.4 31.4 35.5 33.9 33.5 35.5 34.6 

 பகல் சைாசைி dB(A) 48.4 
  பகல் சைாசைி 

dB(A) 
47.1 

பகல் சைாசைி 
dB(A) 

48.7 
பகல் சைாசைி 

dB(A) 
39.4 

இைவு சைாசைி dB(A) 37.0 
இைவு சைாசைி 

dB(A) 
40.0 

இைவு சைாசைி 
dB(A) 

37.7 
இைவு சைாசைி 

dB(A) 
35.4 
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இடம் N5  N6  N7  N8  

வ. 
எண் 

 மநைம் 

(மணி) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

1 0600 40.4 45.3 43.1 46.8 48.8 47.0 40.2 42.5 41.6 39.6 43.6 42.4 

2 0700 41.8 46.3 44.6 49.5 50.1 49.8 41.5 42.6 42.1 40.3 46.5 44.4 

3 0800 41.6 45.5 44.1 47.2 52.6 50.7 42.4 44.9 43.8 40.6 48.9 46.5 

4 0900 42.8 50.2 47.9 46.5 47.5 47.9 42.8 45.8 44.5 41.6 49.8 47.0 

5 1000 45.5 48.8 47.5 48.3 52.3 50.7 43.8 47.6 46.1 41.9 50.6 48.1 

6 1100 46.8 51.3 49.6 45.9 48.1 47.1 44.7 45.5 45.1 42.5 52.6 50.5 

7 1200 47.7 50.2 49.5 47.2 49.5 48.5 45.6 49.9 48.8 43.5 49.8 47.7 

8 1300 48.1 50.3 49.3 45.8 51.2 49.4 46.5 50.2 48.7 41.6 51.6 49.0 

9 1400 47.9 51.6 50.1 46.1 57.6 54.9 46.4 52.5 50.4 41.5 53.5 50.8 

10 1500 48.5 51.3 50.0 47.3 54.5 52.2 45.8 54.2 51.3 42.6 52.6 50.0 

11 1600 47.7 51.8 50.2 46.8 53.2 51.1 44.2 54.7 52.1 41.6 46.5 44.7 

12 1700 46.1 50.4 48.8 47.1 53.5 51.3 43.8 53.9 51.3 43.5 48.3 46.0 

13 1800 45.1 50 48.2 46.2 54.3 51.9 42.7 54.2 51.5 42.5 47.6 45.8 

14 1900 45.2 48.7 47.3 48.5 51.3 50.1 42.8 51.8 49.3 40.9 48.9 46.5 

15 2000 46.1 49.5 48.1 35.1 46.3 43.6 41.9 50.4 48.0 43.5 47.6 46.0 

16 2100 44.1 45.5 44.9 36.4 45.7 43.2 40.5 49.7 47.2 41.5 47.1 45.1 

17 2200 43.2 44.6 44.0 33.7 44.6 41.9 41.5 46.9 45.9 39.8 45.6 43.6 

18 2300 31.5 38.9 36.6 36.1 40.2 38.6 39.8 40.2 40.0 38.8 43.5 41.8 
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இடம் N5  N6  N7  N8  

வ. 
எண் 

 மநைம் 

(மணி) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

19 0000 36.7 38.2 37.5 34.2 38.7 37.0 38.9 42.3 40.9 37.6 42.8 40.9 

20 0100 35.7 36.9 36.3 33.9 39.9 37.9 38.4 40.5 39.6 36.8 41.6 39.8 

21 0200 31.2 34.6 33.2 32.8 34.9 34.0 36.5 38.9 37.0 37.3 43.8 41.7 

22 0300 34.2 36.8 35.7 33.1 36.6 35.2 35.4 37.8 36.8 36.3 38.9 37.8 

23 0400 33.5 35.9 34.9 36.2 38.8 37.7 34.2 36.6 35.6 35.9 36.8 36.4 

24 0500 32.2 35.6 34.2 33.4 38.2 36.4 34.8 35.5 35.2 34.8 35.6 35.2 

பகல் சைாசைி dB(A) 47.5 
பகல் சைாசைி 

dB(A) 
48.9 

பகல் சைாசைி 
dB(A) 

47.5 பகல் சைாசைி dB(A) 46.7 

இைவு சைாசைி dB(A) 35.5 
இைவு சைாசைி 

dB(A) 
36.7 

இைவு சைாசைி 
dB(A) 

38.0 இைவு சைாசைி dB(A) 39.1 
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3.11.2 உற்றுமநாக்கல்கள்:  

ரமரல உள்ள அட்டவரணயில் இருந்து, அரனத்து கண்காணிப்பு 

இடங்கள் மை்றும் கி ாமங்களில் சுை்றுப்புை இர சச்ல் அளவுகள் பகல் 

ரந த்திை்கு 55 dB(A) மை்றும் இ வு ரந த்திை்கு 45 dB(A) 

அனுமதிக்கப்பட்ட வ ம்பிை்குள் உள்ளது என கண்டறியப்பட்டது.  

 

3.12 நீை் சூழல் 

3.12.1 நிலப்பைப்பு & வடிகால் முரற 

நிலப்பைப்பு  

 குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி மவை்று நிலப்ப ப்ரபக் 
காட்டுகிைது. இப்பகுதி ரமை்குப் பக்கமாக மமன்ரமயாக சாய்ந்துள்ளது. 
இப்பகுதியின் உய ம் ச ாச ி கடல் மட்டத்திலிருந்து 216 மீ உய த்தில் 
உள்ளது. 
 

பகுதியின் வடிகால் அரமப்பு 

ஆய்வுப் பகுதியில் வள ந்்த ரமை்ப ப்பு வடிகால் தடங்கள் எதுவும் 
இல்ரல. இப்பகுதியானது குடிநீ ின் ஆதா மாகவும், அவை்றின் உப ி நீ  ்
அருகிலுள்ள மதாட்டிகளாகவும் மசயல்படும் சில மதாட்டிகளால் 
நி ம்பியுள்ளது. மரழக் காலங்கரளத் தவி  அரனத்துக் காலங்களிலும் 
இப்பகுதி மபரும்பாலும் வைண்டு காணப்படும். 

பல்லடம் பகுதி மநாய்யல் ஆை்றின் வடிகால். மதன்ரமை்கிலிருந்து 
வடக்கு-வடகிழக்கு வர யிலான வடிகால் முக்கிய வடிகால் வடிவங்கள் 
மடன்ட் ிடிக் முதல் துரண மடன்ட் ிடிக் வர  காணப்படுகின்ைன. 
நிலங்களுக்கு நீ ப்்பாசனம் மசய்ய ரபசின் துரண மண் நீ  ்
பயன்படுத்தப்படுகிைது. மதாட்டிகள் மை்றும் ரமை்ப ப்பு நீ ந்ிரலகள் 
முழு ஃபி க்ா முழுவதும் ப வியுள்ளன. வடிகால் முரை மடன்ட் ிடிக் 
மை்றும் சப்-மடன்ட ்ிடிக் ஆகும். 
 

எந்த முக்கிய நீ  ் ஓட்டமும் அல்லது நல்லாவும் 
அனுமானிக்கப்படவில்ரல. மரழக்காலத்தில் ரமை்ப ப்பிலிருந்து 
மவளிரயறும் நீர ாட்டம் NE முதல் SW திரசயில் பாய்கிைது. ஆய்வுப் 
பகுதியின் வடிகால் அரமப்பு ரமரல உள்ள படம் 3.7 இல் 
மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. குவா ிகள் இயை்ரகயாகரவ மரழநீ  ்
மசல்வதை்கு இரடயூைாக இருக்காது. 
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3.12.2 மரழப்பபாழிவு 

மதன்ரமை்கு பருவமரழயால் இப்பகுதி மரழரயப் மபறுகிைது. 
மரழக்காலம் ஜூன் நடுப்பகுதியில் மதாடங்கி மசப்டம்ப  ் வர  
நீடிக்கும். திருப்பூ  ்மாவட்டத்தில் ச ாச ி ச ாச ி மரழயளவு 577.8 மிமீ 
IMD, திருப்பூ .் 
 

3.12.3 நீை்நிரல ஆய்வுகள் 

இந்த மாவட்டம் நுண்துரளகள் மை்றும் பிளவுகள் மகாண்ட 
அரமப்புகளால் அடிக்ரகாடிடட்ுக் காட்டப்படட்ுள்ளது. மாவட்டத்தில் 
உள்ள முக்கியமான நீ ந்ிரல அரமப்புகள் i) ஒருங்கிரணக்கப்படாத 
வடிவங்கள் மை்றும் ii) வானிரல மை்றும் உரடந்த படிகப் பாரைகளால் 
அரமக்கப்படட்ுள்ளன. மாவட்டத்தில் உள்ள நுண்துரள வடிவங்கள் 
வண்டல் மை்றும் மகாலுவியத்தால் குறிக்கப்படுகின்ைன. திருப்பூ  ்
மாவட்டத்தின் ரமை்கு எல்ரலப் பகுதியில் மகாலுவல்கள் உருவாகி 
வருகின்ைன. மாவட்டத்தில் உள்ள நுண்துரள அரமப்புகளில் 
மணை்கை்கள் மை்றும் களிமண் அண்ரமக்காலம் முதல் துரண 
அண்ரமக்காலம் மை்றும் மூன்ைாம் நிரல வயது (குவாட்ட ன் ி) 
ஆகியரவ அடங்கும். முக்கியமாக மணல், களிமண் மை்றும் 
ச ரளகரள உள்ளடக்கிய வண்டல் வடிவங்கள் மாவட்டத்தில் உள்ள 
முக்கிய வடிகால் பாரதகளில் மடட்ுரம உள்ளன. வண்டல் மண்ணின் 
அதிகபடச் தடிமன் 35.0மீ, ச ாச ி தடிமன் சுமா  ்25.0மீ. 
 

இப்பகுதி திருமணிமுத்தாறு எனப்படும் ஒரு மப ிய 
ஆை்றுப்படுரகயில் உள்ளது. திருமணிமுத்தாறு தமிழ்நாட்டின் ரசலம் 
மாவட்டத்தில் உள்ள ரச வ் ாயன் மரலயில் இருந்து உருவாகி மதை்கு 
மை்றும் மதன்கிழக்கு திரசயில் பாய்ந்து மன்னா  ் வரளகுடாவில் 
கலக்கிைது. காவி ி நதிரய இரணக்கும் ஆறு. 

(ஆதா ம்: மாவட்ட நிலத்தடி நீ  ்சிை்ரைடு, திருப்பூ  ்மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு, CGWB 2013). 

 

3.12.4 தளத்தின் குறிப்பிட்ட நிலத்தடி நீை் அட்டவரண காட்சி 

திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கி ாமங்களில் உள்ள கிணறுகளில் 
பருவமரழக்கு முந்ரதய நீ ம்ட்டம் 67 முதல் 71 பிஜிலி ஆகவும், 
பருவமரழக்குப் பிந்ரதய நீ ம்ட்டம் 60 முதல் 63 பிஜிலி ஆகவும் 
காணப்படுகிைது. அருகிலுள்ள கி ாம ரபா ம்வல்களிலிருந்து 
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மபைப்பட்ட த வுகளின்படி அட்டவரண 3.14 இல் 
அட்டவரணப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

 

அட்டவரண 3.13: நீை் நிரல 

விவைங்கள் திட்டம் 1 

நீை் அட்டவரண நிரல 

ரகாரட காலத்தில் 67மீ 

மரழக்காலம் 63மீ 

 

 அட்டவரண 3.14: அருகில் திறந்த கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துரள 

கிணறுகள் 

(நீ  ்நிரல மீட்ட ில் இருந்து அளவிடப்படுகிைது) 

விவைங்கள் 
தூைம் மற்றும் 

திரச 

ஆழம் 

(மீ) 

நீை் மட்டம் 

(மீ) 

திறந்த கிணறு 

(1) 
290 மீ, மதை்கு 10 வைண்டது 

 

3.12.5 தண்ணீை் மதரவ  

திட்டத்திை்கான சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள குவா ியின் மமாத்த 

நீ  ் ரதரவ 6 KLD என மதிப்பிடப்படட்ுள்ளது. மபரும்பாலும் குவா ி 
குழியில் ரதங்கியுள்ள மரழநீ ில் இருந்து (கிரடக்கும் ரபாது) தூசிரய 

அடக்குவதை்கும் ரதாட்டத்துக்கும் அருகில் உள்ள கி ாமங்களில் 

இருந்து ரடங்க  ்மூலம் தண்ணீ  ்விநிரயாகம் மசய்யப்படும். அருகில் 

உள்ள கி ாமங்களில் இருந்து குடிநீ  ்வினிரயாகம் மசய்யப்படும். 

 

3.12.6 அடிப்பரட நிரல  

பல்ரவறு கி ாமங்களில் உள்ள 5 நிலத்தடி நீ  ் (ஆழ்துரள 

கிணறுகள்/ஆழ்துரள கிணறுகள்) மாதி ிகள் மை்றும் 2 ரமை்ப ப்பு நீ  ்

மாதி ிகள் மூலம் நிலத்தடி நீ  ்மை்றும் ரமை்ப ப்பு நீ ின் தை்ரபாரதய 

நிரல மதிப்பிடப்பட்டது. 

 

தர  மை்றும் ரமை்ப ப்பு நீ ின் இயை்பியல்-ரவதியியல் பண்புகள் 

முரைரய அட்டவரணகள் 3.15 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

 

 

அட்டவரண-3.15: நீை் மாதிைி இடங்களின் விவைங்கள் 
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வ. 
எண். 

நிரலயக் 
குறியீடு 

இடங்கள் 
தூைம் 

(கிமீ) 
திரச 

1 GW 1 நல்லிகவுண்டன்வலசு 0.66 கி.மீ WSW 

2 GW 2 கந்த மவளி கி ாமம் 1.18 கி.மீ NE 

3 GW 3 
குப்பநாயக்கன்வலசு 

கி ாமம் 
2.17 கி.மீ NE 

4 GW 4 கல்ரல ி கி ாமம் 1.68 கி.மீ SW 

5 GW 5 சிவன்மரல கி ாமம் 6.40 கி.மீ NE 

மமற்பைப்பு நீை் 
1 SW 1 மநாய்யல் ஆறு 4.68 கி.மீ, N 

2 SW 2 கீழ் பவானி கால்வாய் 3.33 கி.மீ, N 
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படம் 3.13: நிலத்தடி நீை் கண்காணிப்பு இடங்கள் 

படம் 3.14: மமற்பைப்பு நீை் கண்காணிப்பு இடங்கள் 
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அட்டவரண 3.16: நிலத்தடி நீைின் இயற்பியல்-மவதியியல் பண்புகள் 

வ. 
எ

ண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு GW 1 முடிவு GW 2 முடிவு GW 3 முடிவு GW 4 முடிவு 
GW 5 

முடிவு 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு 

(IS:10500: 2012 இன் படி) 
மசாத
ரன 

முரற விரும்பத்தக்
கது 

அனுமதிக்கப்
பட்டது 

1 நிைம் ரெசன் < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 5 15 
APHA 

2120-B 

2 மணம் … 
ஒத்துக்மகாள்ள

க்கூடியது 

ஒத்துக்மகாள்ள
க்கூடியது 

ஒத்துக்மகாள்ள
க்கூடியது 

ஒத்துக்மகாள்ள
க்கூடியது 

ஒத்துக்மகாள்ள
க்கூடியது 

ஒத்துக் 

மகாள்ளக்கூடிய
து 

ஒத்துக் 

மகாள்ளக்கூடிய
து 

APHA 

2150-B 

3 pH … 7.41 7.73 7.22 7.20 7.76 6.5 - 8.5 
தள வ்ு 
இல்ரல 

APHA 

4500-

H+ 

4 
கடத்துத்தி

ைன் 
µs/cm 615.0 747.0 650.0 670.0 704.0 

குறிப்பிடப்பட
வில்ரல 

குறிப்பிடப்பட
வில்ரல 

APHA 

2510-B 

5 
மகாந்தளி

ப்பு 
NTU < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1 1 5 

APHA 

2130-B 

6 

மமாத்த 

கர ந்த 

திடப்மபா
ருள்கள் 

(டிடிஎஸ்) 

mg/L 425.0 516.0 448.0 462.0 486.0 500 2000 
APHA 

2540-C 

7 மமாத்த mg/L 158.0 195.1 134.0 144.3 176.8 200 600 APHA 

மாதி ி எடுக்கப்பட்ட ரததி 20.12.2021 மாதி ி முரை ETS/STP/WATER-01 

பகுப்பாய்வு மதாடக்க ரததி 25.12.2021 மாதி ி அளவு 2.0+ 0.5 லிட்ட  ்

பகுப்பாய்வு முடிவு ரததி 30.12.2021 ரபக்கிங் நிரல சீல் ரவக்கப்பட்டது 

மாதி ி எடுக்கப்பட்டது ETS STAFF ரபக் இன் PVC மை்றும் கண்ணாடி பாட்டில் 
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வ. 
எ

ண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு GW 1 முடிவு GW 2 முடிவு GW 3 முடிவு GW 4 முடிவு 
GW 5 

முடிவு 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு 

(IS:10500: 2012 இன் படி) 
மசாத
ரன 

முரற விரும்பத்தக்
கது 

அனுமதிக்கப்
பட்டது 

கடினத்தன்
ரம, 

(CaCO3) 

2340-C 

8 
கால்சியம், 

(Ca) 
mg/L 23.5 46.7 32.7 27.2 29.0 75 200 

APHA 

3500:(C

a)-B 

9 

மமக்னீசிய
ம் 

(Mg) 

mg/L 19.0 21.8 20.2 15.0 19.2 30 100 

APHA 

3500:(

Mg)-B 

10 

மமாத்த 

கா த்தன்
ரம 

(CaCO3) 

mg/L 165.0 180.0 145.0 162.0 183 200 600 
APHA 

2320-B 

11 

குரளார 
டு, 

(Cl) 

mg/L 73.0 98.95 86.7 76.0 96.6 250 1000 

APHA 

4500:(C

l- )-B 

12 
சல்ரபட்,(SO

4) 
mg/L 20.7 31.0 24.7 32.0 27.8 200 400 

APHA 

4500:(S

O4)-E 

13 இரும்பு,(Fe) mg/L 0.16 0.28 0.22 0.13 0.22 0.3 
தள வ்ு 
இல்ரல 

APHA-

3120B 

14 

குரளா ின் 

(எஞ்சிய
ரவ) 

mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 1 

APHA 

4500:(C

l)-B 

15 ஃபுளூர mg/L 0.15 0.15 0.18 0.25 0.23 1 1.5 APHA 
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வ. 
எ

ண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு GW 1 முடிவு GW 2 முடிவு GW 3 முடிவு GW 4 முடிவு 
GW 5 

முடிவு 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு 

(IS:10500: 2012 இன் படி) 
மசாத
ரன 

முரற விரும்பத்தக்
கது 

அனுமதிக்கப்
பட்டது 

டு,(F) 4500:(F

- )-D 

16 

 

ரநட்ர ட்,(
NO3 ) 

mg/L 16.5 20.8 15.4 20.4 15.0 45 
தள வ்ு 
இல்ரல 

APHA 

4500:(N

O3-)-B 

17 காப்ப ,்(Cu) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.05 1.5 
APHA 

3120B 

18 
மங்கனீசு, 

(Mn) 
mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.1 0.3 

APHA-

3120B 

19 
மம க்ு ி, 

(Hg) 
ug/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 

தள வ்ு 
இல்ரல 

APHA-

3114C 

20 
காட்மியம்,

(Cd) 
mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 

தள வ்ு 
இல்ரல 

APHA 

3120B 

21 
மசலினிய
ம்,(Se) 

mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 
தள வ்ு 
இல்ரல 

APHA-

3120B 

22 

அலுமினிய
ம், 

(Al) 

mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.2 
APHA-

3120B 

23 மலட்,(Pb) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 
தள வ்ு 
இல்ரல 

APHA-

3120B 

24 ஜிங்க்,(Zn) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 5 15 
APHA-

3120B 

25 
மமாத்த 
குர ாமிய mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

குறிப்பிடப்படவி
ல்ரல 

குறிப்பிடப்படவி
ல்ரல 

APHA-

3120B 
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வ. 
எ

ண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு GW 1 முடிவு GW 2 முடிவு GW 3 முடிவு GW 4 முடிவு 
GW 5 

முடிவு 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு 

(IS:10500: 2012 இன் படி) 
மசாத
ரன 

முரற விரும்பத்தக்
கது 

அனுமதிக்கப்
பட்டது 

ம், (Cr) 

26 
ரபா ான், 

(B) 
mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.5 1 

APHA 

4500:(B

)-C 

27 
கனிம 

எண்மணய் 
mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.5 

தள வ்ு 
இல்ரல 

IS 3025 

(Part-

39) 

28 

பிரனாலிக் 
கலரவ, 

(C6H5OH) 

mg/L இல்ரல இல்ரல இல்ரல இல்ரல இல்ரல 0.001 0.002 
APHA 

5530-C 

29 

அரயானிக் 
ரசாப்பு(MB

AS) 

mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.2 1 
APHA 

5540-C 

30 
ரசரனடு, 

(CN)* 
mg/L இல்ரல இல்ரல இல்ரல இல்ரல இல்ரல 0.05 

தள வ்ு 
இல்ரல 

APHA 

4500:(C

N-)-D 

31 

மமாத்த 
ரகாலிஃபா

 ம்் 
எண்ணிக்

ரக 

MPN/10

0mL 
இல்ரல இல்ரல இல்ரல இல்ரல இல்ரல கண்டறிய முடியாது IS 1622 

32 

எஸ்மக ிச்
சியா 

ரகாரல 

MPN/10

0mL 
இல்ரல இல்ரல இல்ரல இல்ரல இல்ரல கண்டறிய முடியாது IS 1622 

33 ரப ியம், mg/L <0.005 <0.005 <0.005 < 2.0 < 2.0 0.7 தள வ்ு APHA 
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வ. 
எ

ண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு GW 1 முடிவு GW 2 முடிவு GW 3 முடிவு GW 4 முடிவு 
GW 5 

முடிவு 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு 

(IS:10500: 2012 இன் படி) 
மசாத
ரன 

முரற விரும்பத்தக்
கது 

அனுமதிக்கப்
பட்டது 

(Ba) இல்ரல 3120B 

34 

மமாத்த 
அம்ரமானி
யா (NH3-N)* 

mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.005 <0.005 0.5 
தள வ்ு 
இல்ரல 

APHA 

4500:(N

H3)-C 

35 
சல்ரபடு, 

(H2S) 
mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 

தள வ்ு 
இல்ரல 

APHA 

4500:(S

2-)-D 

36 
மாலிப்டின
ம் (Mo) 

mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.05 <0.05 0.07 
தள வ்ு 
இல்ரல 

APHA-

3120B 

37 
ஆ ச்னிக், 

(As) 
mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 0.05 

APHA 

3120B 

38 (டிஎஸ்எஸ்) mg/L <2.0 <2.0 <2.0 <0.005 <0.005 
குறிப்பிடப்படவி

ல்ரல 

குறிப்பிடப்படவி
ல்ரல 

APHA 

2540-D 

 

 

அட்டவரண 3.17: மமற்பைப்பு நீைின் தைம் 

 

மாதி ி எடுக்கப்பட்ட ரததி 20.12.2021 மாதி ி முரை ETS/STP/WATER-01 

பகுப்பாய்வு மதாடக்க ரததி 25.12.2021 மாதி ி அளவு 2.0+ 0.5 Litre 

பகுப்பாய்வு முடிவு ரததி 30.12.2021 ரபக்கிங் நிரல சீல் ரவக்கப்பட்டது 

மாதி ி எடுக்கப்பட்டது ETS STAFF ரபக் இன் PVC மை்றும் கண்ணாடி பாட்டில் 
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வ. 
எண் 

மசாதரன அளவுரு அலகு 
SW 1 

விரளவாக 

SW 2 

விரளவாக 

மசாதரன 
முரற 

1 நிைம் Hazen 5.0 10.0 IS:3025 (Pt-4) 

2 மணம் Agreeable Agreeable Agreeable IS:3025 (Pt-5) 

3 pH --- 7.57 7.88 IS:3025 (Pt-11) 

4 கடத்துத்திைன் (25 °C) us/Cm 700.0 791.0 APHA-2510 

5 மகாந்தளிப்பு NTU 8.2 15.0 IS:3025 (Pt-10) 

6 
மமாத்த கர ப்பு திடம் 

(டிடிஎஸ்) 
mg/L 483.0 546.0 IS:3025 (Pt-16) 

7 மமாத்த கடினத்தன்ரம(CaCO3) mg/L 185.4 188.5 IS:3025 (Pt-21) 

8 கால்சியம் (Ca) mg/L 34.5 30.4 IS:3025 (Pt-40) 

9 மமக்னீசியம் (Mg) mg/L 23.7 25.6 IS:3025 (Pt-45) 

10 மமாத்த கா த்தன்ரம(CaCO3) mg/L 182.0 209.0 IS:3025 (Pt-23) 

11 குரளார டு (Cl) mg/L 66.7 96.0 IS:3025 (Pt-32) 

12 சல்ரபட் (SO4) mg/L 23.5 25.0 IS:3025 (Pt-24) 

13 இரும்பு (Fe) mg/L 0.12 0.12 IS:3025 (Pt-53) 

14 குரளா ின் (எஞ்சியரவ) mg/L < 0.02 < 0.02 APHA 4500:(Cl)-B 

15 புரளார டு (F) mg/L 0.25 0.17 IS:3025 (Pt-60) 

16 ரநட்ர ட்,(NO3) mg/L 18.8 25.5 APHA 4500:(NO3-)-B 

17 தாமி ம்(Cu) mg/L <0.1 <0.1 APHA-3111(B) 

18 மாங்கனீசு,(Mn) mg/L < 0.01 < 0.01 APHA-3120B 

19 பாத சம்,(Hg) ug/L <0.001 <0.001 APHA-3114C 

20 காட்மியம்(சிடி) mg/L <0.001 <0.001 APHA-3111 (B) 

21 மசலினியம்,(மச) mg/L < 0.01 < 0.01 APHA-3120B 
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வ. 
எண் 

மசாதரன அளவுரு அலகு 
SW 1 

விரளவாக 

SW 2 

விரளவாக 

மசாதரன 
முரற 

22 அலுமினியம்,(அல்) mg/L <0.01 <0.01 APHA-3120B 

23 மலட்(பிபி) mg/L <0.001 <0.001 APHA-3111 (B) 

24 துத்தநாகம்(Zn) mg/L <0.01 <0.01 APHA-3111 (B) 

25 குர ாமியம்,(Cr) mg/L < 0.01 < 0.01 APHA-3120B 

26 ரபா ான்,(பி) mg/L < 0.01 < 0.01 APHA 4500:(B)-C 

27 கனிம எண்மணய் mg/L <0.001 <0.001 IS 3025 (Part-39) 

28 பினாலிக் கலரவ (C6H5OH) mg/L <0.001 <0.001 APHA-5530 

29 அரயானிக் ரசாப்பு,(MBAS) mg/L <0.01 <0.01 APHA 5540-C 

30 சயரனடு,(CN) mg/L <0.05 <0.05 APHA 4500:(CN-)-D 

31 
உயி ியல் ஆக்ஸிஜன் ரதரவ 

(3 நாட்களுக்கு 27OC இல் BOD) 
mg/L 11.5 7.8 APHA-5220 (B) 

32 
இ சாயன ஆக்ஸிஜன் ரதரவ 

(சிஓடி) 
mg/L 32.6 22.5 APHA-5220 (B) 

33 கர ந்த ஆக்ஸிஜன்(DO) mg/L 5.7 4.8 APHA 4500:(O)-C 

34 மமாத்த ரகாலிஃபா ம்் MPN/100ml 114.0 121.0 IS:1622-1981 

35 இ - ரகாலி Coli/100ml 86.0 88.0 IS:1622-1981 

36 ரப ியம்,(Ba) mg/L < 0.01 < 0.01 APHA 3120B 

37 அம்ரமானியா, mg/L 0.82 2.5 APHA 4500:(NH3)-C 

38 (மமாத்த NH3-N ஆக) mg/L < 0.5 < 0.5 APHA 4500:(S2-)-D 

39 சல்ரபடு,(H2S) mg/L < 0.01 < 0.01 APHA-3120B 

40 மாலிப்டினம்,(Ma) mg/L < 0.01 < 0.01 APHA 3120B 

41 ஆ ச்னிக்,(As) mg/L 18.5 17.6 APHA 2540-D 
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3.12.6 முடிவு விவாதம் 

3.12.6.1 நிலத்தடி நீை் தைம் 

நிலத்தடி நீ ின் இயை்பியல்-ரவதியியல் பண்புகள் கீரழ உள்ள 

அட்டவரணயில் வழங்கப்படட்ுள்ளன மை்றும் த நிரலகளுடன் 

ஒப்பிடப்படுகின்ைன. ரசக ிக்கப்படட் நீ  ் மாதி ிகளின் pH 7.20 முதல் 

7.76 வர  மை்றும் ஏை்றுக்மகாள்ளக்கூடிய வ ம்பு 6.5 முதல் 8.5 வர  

இருந்தது. மமாத்த கர ந்த திடப்மபாருள்கள் அரனத்து 

மாதி ிகளிலும் 425 முதல் 516 mg/l வ ம்பில் காணப்பட்டன. 5 

இடங்களில் ரசக ிக்கப்பட்ட அரனத்து மாதி ிகளுக்கும் மமாதத் 

கடினத்தன்ரம 134.0 முதல் 195.1 mg/l வர  மாறுபடுகிைது. 

 

அரனத்து மாதி ிகளிலும், இரும்புச ் சத்து 0.13 முதல் 0.28 மி.கி/லி, 

ரநட்ர ட ் 15.0 முதல் 20.8 மி.கி./லி, ஃவுளூர டு 0.15 முதல் 0.25 மி.கி/லி, 

குரளார டு 73.0 முதல் 98.95 மி.கி/லி, சல்ரபட ் 23.05 மி. கா த்தன்ரம 

145.0 முதல் 183.0 மி.கி./லி, கால்சியம் 23.5 முதல் 46.7 மி.கி/லி மை்றும் 

மமக்னீசியம் 15.0 முதல் 21.8 மி.கி./லி. மபரும்பாலான கி ாமங்களில் 

ஒடட்ுமமாத்த நிலத்தடி நீ ின் த ம் நன்ைாக இருப்பது 

கண்டறியப்பட்டது. கன உரலாகங்களின் உள்ளடக்கதத்ின் அளவுகள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வ ம்புகளுக்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.  

 

3.12.6.2 மமற்பைப்பு நீை் தைம் 

பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்ட ரமை்ப ப்பு நீ  ் மாதி ிகளின் முடிவுகள் 

அட்டவரண 3.17 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளன மை்றும் த நிரலகளுடன் 

ஒப்பிடப்படுகின்ைன. 

 

ரசக ிக்கப்பட்ட நீ  ்மாதி ிகளின் pH 7.57 முதல் 7.88 வர  இருந்தது 

மை்றும் 6.5 முதல் 8.5 வர  ஏை்றுக்மகாள்ளக்கூடிய வ ம்பிை்குள் 

இல்ரல. மமாத்த கர ந்த திடப்மபாருள்கள் அரனத்து மாதி ிகளிலும் 

483.0 முதல் 546.0 mg/l வ ம்பில் காணப்பட்டன. 2 இடங்களில் 

ரசக ிக்கப்பட்ட அரனத்து மாதி ிகளுக்கும் மமாத்த கடினத்தன்ரம 

185.4 முதல் 185.5 mg/l வர  மாறுபடுகிைது. 

 

அரனத்து மாதி ிகளிலும், இரும்புச ்சத்து 0.12 மி.கி/லி, ரநட்ர ட் 18.8 

முதல் 25.5 மி.கி/லி, ஃவுளூர டு 0.17 முதல் 0.25 மி.கி/லி, குரளார டு 66.7 

முதல் 96.0 மி.கி/லி, சல்ரபட ் 23.5 முதல் 25.0 மி.கி. 209.0 மி.கி/லி, 

கால்சியம் 30.4 முதல் 34.5 மி.கி/லி மை்றும் மக்னீசியம் 23.7 முதல் 25.6 
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மி.கி/லி வர .. ஒடட்ுமமாத்த நிலதத்டி நீ ின் த ம் மபரும்பாலான 

கி ாமங்களில் நன்ைாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. கன 

உரலாகங்களின் உள்ளடக்கத்தின் அளவுகள் அனுமதிக்கப்பட்ட 

வ ம்புகளுக்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 

 

3.13 உயிைியல் சூழல் 

3.13.1 அறிமுகம் 

இந்தப் பகுதியின் உயி ியல் சூழரல அந்தப் பகுதியின் அரனத்து 

உயி ினங்கரளயும் உருவாக்குகிைது. இது சுை்றுசச்ூழலின் 

ஒருங்கிரணந்த பகுதியாகும். பல்லுயி  ் என்பது மபரும்பாலும் 

அப்பகுதியின் இனங்கள் மசழுரமயுடன் ஒத்ததாகக் கருதப்படுகிைது. 

பல்லுயி ியரலக் கண்டறிதல், அளவிடுதல் மை்றும் கண்காணிப்பது 

ஒரு சிக்கலான பயிை்சியாகும். பல்லுயி  ் மதிப்பீடு மபாதுவாக, 

பல்லுயி  ் ச க்குகரள நடத்துவது, தை்ரபாதுள்ள பல்லுயி க்ரள 

மதிப்பிடுவதை்கான ச க்குகள் பை்றியது. இது ப ிசீலரனயில் உள்ள 

பகுதியின் பல்லுயி  ் வளம் பை்றிய தகவரல வழங்குகிைது. 

குறிகாட்டிகளின் ரத வ்ு ஒவ்மவாரு பல்லுயி  ் கண்காணிப்புக்கும் 

ரவறுபடுகிைது மை்றும் இது ரபான்ை பல்லுயி  ் பட்டியலிலிருந்து 

ரதரவப்படும் மவளியீட்ரட முை்றிலும் அடிப்பரடயாகக் மகாண்டது. 

சுை்றுசச்ூழலில் ஏை்படும் எந்த மாை்ைமும் உயி ினங்களின் இழப்ரப 

ஏை்படுத்தலாம் அல்லது அப்பகுதியின் பல்லுயி  ் குரைரவ 

ஏை்படுத்தலாம். எனரவ, தை்ரபாரதய ஆய்வு, 10 கிமீ சுை்ைளவிை்குள் 

திட்டத் தளம் மை்றும் சுை்றியுள்ள பகுதியின் உயி ியல் சூழலில் 

சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள சு ங்கத் திட்டத்தின் தாக்கதர்த 

மதிப்பிடுவதை்கு முன்மமாழியப்படட்ுள்ளது. அதன்படி, உயி ியல் 

பன்முகத்தன்ரமரயத் தக்கரவக்கத ் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

திட்டமிடப்படட்ுள்ளன.  

 

3.13.2 சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடு 

சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, சுை்றுசச்ூழல் அரமப்புகள் மை்றும் 

அவை்றின் கூறுகள் மீதான வள ச்ச்ி நடவடிக்ரககளின் தாக்கங்கரள 

கணிக்கவும் மதிப்பீடு மசய்யவும் பயன்படுகிைது, இதன் மூலம் 

சுை்றுசச்ூழல் பி சச்ிரனகள் வள ச்ச்ி திட்டமிடலில் முழுரமயாகவும் 

ச ியானதாகவும் கருதப்படுவரத உறுதிமசய்ய ரதரவயான 

தகவல்கரள வழங்குகிைது. சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) சமூக, 

மபாருளாதா  மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் பி சச்ிரனகரள ஒருங்கிரணத்து 
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நிரலயான வள ச்ச்ிக்கான திைவுரகாலாக உருமவடுத்துள்ளது. EIA 

இன் ஒரு அங்கமாக முக்கிய பங்கு வகிக்கிைது, ஆனால் சுை்றுசச்ூழல் 

திட்டமிடல் மை்றும் நி வ்ாகத்தில் பிை சாத்தியமான 

பயன்பாடுகரளயும் மகாண்டுள்ளது. சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு EIA 

மசயல்முரையின் ஒரு வி ிவான மதிப்பாய்ரவ வழங்குகிைது மை்றும் 

வள ச்ச்ி முன்மமாழிவுகளின் சுை்றுசச்ூழல் விரளவுகரள பு ிந்து 

மகாள்ளவும், விளக்கவும் மை்றும் மதிப்பீடு மசய்யவும் 

பயன்படுத்தக்கூடிய சுை்றுசச்ூழல் ரகாட்பாடுகள் மை்றும் கருவிகரள 

சுருக்கமாகக் கூறுகிைது. 

 

சுை்றுசச்ூழலுக்கு ஏை்ை மபாருளாதா  வள ச்ச்ிக்கான மகாள்ரககள் 

மை்றும் வழிகாடட்ுதல்கரள வகுக்க, 1994 முதல் இந்தியாவில் 

சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடுகள் வள ச்ச்ித் திட்டங்களின் 

ஒருங்கிரணந்த பகுதியாக மாறிவிட்டன. உயி ியல் சூழலின் ச ியான 

மதிப்பீடு மை்றும் அதன் வரகபி ித்தல் த வுகளின் மதாகுத்தல் 

பாதிப்பு கணிப்புகளுக்கு அவசியம். 

 

பி ாந்திய மை்றும் உள்ளூ  ் வரகபி ித்தல் மை்றும் தாவ ங்கள் 

மை்றும் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரம பை்றிய நிரலயான 

மை்றும் மதாட ந்்து புதுப்பிக்கப்படட் த வு, இந்தியாரவப் ரபான்ை 

பல்ரவறு நாடுகளில் கிட்டத்தட்ட இல்ரல. முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் 

அரமக்கப்படும் பகுதியின் பல்லுயி  ்சுயவிவ ங்கள் பை்றிய உடனடி 

தகவல், EIA இன் அடிப்பரட ஆய்வுகளின் இன்றியரமயாத 

பகுதியாகும். அத்தரகய சூழ்நிரலயில், நம்பகமான த வு 

ரசக ிப்புக்கு நல்ல முதன்ரம அடிப்பரட பல்லுயி  ்கணக்மகடுப்பு ஒரு 

முன் ரதரவ. பல்லுயி  ் ஆய்வுகளுக்கான இந்த பங்களிப்புகள் சில 

ரந ங்களில் புதிய பதிவுகள் அல்லது ஒரு புதிய த வுத்தளத்தின் 

அடிப்பரடயில் உண்ரமயான மதிப்பு கூட்டல்களாக 

அங்கீக ிக்கப்படலாம் ஆனால் தை்ரபாதுள்ள தகவல் தளத்ரத 

ச ிபா த்்தல் மை்றும் புதுப்பித்தல் ஆகியவை்றில் மபரும்பாலும் 

அங்கீக ிக்கப்படுகின்ைன. 

 

10 கிமீ சுை்ைளவில் ரதசிய பூங்காக்கள், சுை்றுசச்ூழல் உண த்ிைன் 

பகுதிகள், வனவிலங்கு ச ணாலயங்கள்,  ிச வ்் காடுகள் எதுவும் 

இல்ரல. ஆய்வுப் பகுதியின் சுை்றுசச்ூழல் ஆய்வு, குறிப்பாக 

உயி ினங்களின் பட்டியல் மை்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் தை்ரபாதுள்ள 
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அடிப்பரட சூழலியல் (நிலப்ப ப்பு) நிரலரய மதிப்பிடுதல் 

ஆகியவை்ரைக் குறிப்புடன் நடத்தப்பட்டது. 

 

3.13.3 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

தை்ரபாரதய ஆய்வு பின்வரும் ரநாக்கங்களுடன் 

ரமை்மகாள்ளப்பட்டது: 

1. உள்ளூ  ் பல்லுயி  ் மபருக்கத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட சு ங்கத ்

திட்டத்தின் சாத்தியமான தாக்கத்ரத ஆய்வு மசய்யவும், 

ரதரவப்பட்டால், பாதிக்கப்படக்கூடிய உயி ியலுக்குத் தணிப்பு 

நடவடிக்ரகரயப் ப ிந்துர க்கவும். 

2. சு ங்க நடவடிக்ரக மை்றும் அரதச ் சுை்றியுள்ள தாவ ங்களின் 

(நிலப்ப ப்பு மை்றும் நீ வ்ாழ்) தன்ரம மை்றும் விநிரயாகத்ரத 

மதிப்பிடுவதை்கு. 

3. தாவ ங்கள் மை்றும் விலங்கினங்கள், எண்மடமிக், அ ிய, 

அழிந்துவரும் மை்றும் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (RET இனங்கள்) 

ரபான்ை முதன்ரமக் கள ஆய்வின் அடிப்பரடயில் தனித்தனியாக 

ரமய மை்றும் தாங்கல் பகுதிக்கான விவ ங்கள் மை்றும் தை்ரபாதுள்ள 

விலங்கினங்களின் அட்டவரணரய மதளிவாகக் குறிப்பிடுகிைது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஏரதனும் அட்டவரண-1 விலங்கினங்கள் 

காணப்பட்டால், அவை்ரைப் பாதுகாப்பதை்கான படம்ஜட ்

ஒதுக்கீடுகளுடன் ரதரவயான திட்டத்ரத மாநில வனம் மை்றும் 

வனவிலங்குத் துரையுடன் கலந்தாரலாசித்து, விவ ங்கள் அளிக்கப்பட 

ரவண்டும். 

4. பல்லுயி  ் மபருக்கத்திை்கான ரமலாண்ரம மை்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ரககரள வகுத்தல். 

 

3.13.4 தத்பதடுக்கப்பட்ட முரற & குறிக்மகாள் 

தை்ரபாரதய ஆய்வு மகாடுக்கப்பட்ட படிகளில் ரமை்மகாள்ளப்பட்டது 

1. அரனத்து முன்மமாழியப்பட்ட சு ங்கத் தளத்தின் 10 கிமீ 

சுை்ைளவு ஆய்வுப் பகுதிக்குள் இருக்கும் தாவ ங்களுக்கான காட்சி 

சந்திப்பு ஆய்வு மூலம் கள ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

2. ரமய மை்றும் தாங்கல் பகுதிகரள ஆய்வு மசய்த பிைகு, 

வி ிவான மல  ்ச க்கு மதாகுக்கப்படட்ுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியின் 

அரனத்து தாவ ங்களின் பட்டியல் தயா ிக்கப்படட்ு அவை்றின் 

வாழ்விடங்கள் பதிவு மசய்யப்பட்டன. 
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3. IUCN ம ட் ரடட்டா புக் மூலம் அ ிய, அழிந்து வரும் மை்றும் 

அசச்ுறுத்தும் தாவ  இனங்களின் ச ிபா ப்்பு. 

4. தாவ ங்கள் மை்றும் விலங்குகள் சமூகங்கள் குறிப்பிடப்பட்டன. 

 

3.13.5 ரமய மண்டலத்தில் உள்ள ஃப்மளாைா 

வரகபி ித்தல் அடிப்பரடயில் 17 குடும்பங்கரளச ் ரச ந்்த மமாத்தம் 

21 இனங்கள் முக்கிய சு ங்க குத்தரகப் பகுதியில் இருந்து பதிவு 

மசய்யப்படட்ுள்ளன. இது மிகவும் வைண்ட மை்றும் மவை்று 

நிலப்ப ப்ரப மவளிப்படுத்துகிைது. கணக்கிடப்பட்ட தாவ ங்களின் 

வாழ்விட வரகப்பாட்டின் அடிப்பரடயில் மபரும்பாலான இனங்கள் 

ம ம் 8 (38.09%) மை்றும் புத க்ள் 6 (28.57%), மூலிரககள் 4 (19.04%) 

மை்றும் ஏறுபவ  ் 3 (14.28%). அறிவியல் மபய  ்மகாண்ட தாவ ங்களின் 

விவ ங்கள் அட்டவரண எண். 3.19 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன. தாவ  

ஆய்வுகளின் முக்கிய மண்டலதத்ின் முடிவு, ஃரபரபசி மை்றும் 

அர ரகசிரய ஆய்வுப் பகுதியில் முதன்ரமயான ஆதிக்கம் மசலுத்தும் 

இனங்கள் என்பரதக் காடட்ுகிைது. அசச்ுறுத்தப்பட்ட வரகயாக எந்த 

இனமும் காணப்படவில்ரல (அட்டவரண எண். 3.19). 

 

3.13.6 இரடயக மண்டலத்தில் ஃப்மளாைா 

இரதரபான்ை சூழல் இரடயக பகுதியிலும் உள்ளது, ஆனால் ரமய 

மண்டல பகுதிரய விட அதிக தாவ  பன்முகத்தன்ரமயுடன் 

ஒப்பிடலாம், ஏமனனில் அருகிலுள்ள சில விவசாய நிலங்கள். விவசாய 

நிலம் மபரும்பாலும் வடக்கு மை்றும் கிழக்கு திரசகளில் ஆதிக்கம் 

மசலுத்தியது. திட்டப் பி ிரவச ்சுை்றியுள்ள தடர்டயான நிலப்ப ப்பின் 

மபரும்பகுதி விவசாய நிலங்களால் ஆக்கி மிக்கப்படட்ுள்ளது. இதில் 39 

குடும்பங்கரளச ் ரச ந்்த மமாத்தம் 74 இனங்கள் தாங்கல் 

மண்டலத்திலிருந்து பதிவு மசய்யப்படட்ுள்ளன. அவை்றில் முப்பத்து 

நான்கு ம ங்கள் (34), பதிமனாரு புத க்ள் (11) மை்றும் பதினாறு 

மூலிரககள் (16) மை்றும் ஏறுவ ிரசகள் பதிமனான்று (11) ஆகிய மல  ்

(74) வரககள் அரடயாளம் காணப்பட்டன. தாவ  ஆய்வுகளின் 

தாங்கல் மண்டலத்தின் முடிவு, அட்டவரண எண். 3.20 இல் 

குறிப்பிடட்ுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் ஃரபரபசி மை்றும் லாமியாசி, 

மமார சிரய முதன்ரமயான ஆதிக்கம் மசலுத்தும் இனங்கள் 

என்பரதக் காடட்ுகிைது. சு ங்கப் பகுதியிலும் அவை்ரைச ்சுை்றியுள்ள 
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பகுதிகளிலும் அ ிய, அழிந்துவரும் மை்றும் அசச்ுறுத்தும் தாவ  

இனங்கள் இல்ரல.  

 

3.13.7 நீை்வாழ் தாவைங்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் நீ வ்ாழ் தாவ ங்கரள மதிப்பிடுவதை்கான கள 

ஆய்வும் ரமை்மகாள்ளப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்பட்ட நீ வ்ாழ் 

தாவ ங்களின் படட்ியல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளதுஅட்டவரண 3.18. 

 

அட்டவரண 3.18: நீை்வாழ் தாவைங்கள் 

வ.எண் அறிவியல் பபயை் பபாது பபயை் தமிழ் பபயை் IUCN பட்டியல் 

1 ஐரகா ன்ியா க் ாசிப் நீ  ்பதும ாகம் அகாயதாமர  என்.ஏ 

2 
அரபாரனாமஜரடானா

டன்ஸ் 

மிதக்கும் 
ரலஸ்பிளாண்ட ்

மகாட்டிகிழங்கு என்.ஏ 

3 Nymphaea nouchali நீல வாட்ட ல்ிலி மநல்லம்பாள் LC 

LC- குரறந்த கவரல, NA-இன்னும் மதிப்பிடப்படவில்ரல 

 

விலங்கினங்கள் 

பாலூட்டிகள், பைரவகள், ஊ வ்ன, நீ வ்ீழ்சச்ிகள் மை்றும் 

பட்டாம்பூசச்ிகள் ஆகியரவ ரமை்ரகாள் காட்டப்படட்ு பட்டியலிடப்பட்ட 

முரையின்படி விலங்கு கணக்மகடுப்பு ரமை்மகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

பட்டியலிடப்பட்ட அரனத்து உயி ினங்களும் சிவப்பு த வு புதத்கம் 

மை்றும் இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 உடன் 

ஒப்பிடப்பட்டன. முக்கிய பகுதியில் அ ிதான, அழிந்து வரும், 

அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) மை்றும் உள்ளூ  ்இனங்கள் எதுவும் இல்ரல. 
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அட்டவரண 3.19: ரமயப் பகுதியில் ஃப்மளாைா கவனிக்கப்பட்டது 

வ. எண் ஆங்கிலப் பபயை் 
வட்டாை பமாழி 

பபயை் 
அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை் 

மைங்கள் 

1 அகாசியா நிரலாட்டிகா கருரவலம் ம ம் வசம்சலியா நிரலாட்டிகா ஃரபரபசிரய 

2 ஆசிய பல்ரம ா பிளாம் பரன ம ம் 
ரபா ாசஸ் 
ஃபிளாமபல்லிஃப  ்

அர ரகசிரய 

3 ரகாகமனட் ட்ம ஸ் மதன்ரன ம ம் ரகாரகாஸ் நியூசிஃமப ா அர ரகசிரய 

4 ரநானி நுனா ம ம் 
மமா ிண்டா 
சிட் ிஃரபாலியா 

ரூபியாசிரய 

5 நீம் ரவம்பு அசாடி ாக்டா இண்டிகா மமலிரயசி 

6 மில்லிடியா பின்னாடா 
மபாங்கம் எண்மணய் 
ம ம் 

மபாங்கமியா பின்னடா ஃரபரபசிரய 

7 மமஸ்குயிட ் ரவலிகாதத்ான் ம ம் 
புர ாரசாபிஸ் 
ஜூலிஃப்ரளா ா 

ஃரபரபசிரய 

8 மாங்ரகா மாம ம் மங்கிஃமப ா இண்டிகா அனகா ட்ியாசிரய 

புதை்கள் 

9 டச-்மீ-நாட் மதாட்டால்சிணுங்கி மிரமாசா புடிகா மிரமாரசசி 

10 ச ர்பாங்கா கடு-மகாலிங்கி மடப்ர ாசியா ப ப்ூ ியா ஃரபரபசிரய 

11 அவ ம் அவர  மசன்னா ஆ ிகுலட்டா ஃரபரபசிரய 

12 மில்க் வீட் எருக்கு 
கரலாட்ர ாபிஸ் 
ஜிகாண்டியா 

அரபாசிரனசிரய 

13 ரவல்ட் சாக் யுனிமசடி லந்தனா ரகம ா மவ ம்பரனசிரய 
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வ. எண் ஆங்கிலப் பபயை் 
வட்டாை பமாழி 

பபயை் 
அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை் 

14 இந்திய மல்ரலா துத்தி அபுடிரலான் இண்டிகம் மால்ரவசி 

மூலிரககள் 

15 காமன் லுகாஸ் தும்ரப லியூகாஸ் அஸ்மப ா லாமியாசிரய 

16 மடவில் தம் ான் மநருஞ்சி டி ிபுலஸ் மடம ஸ்ட் ிஸ் ஜிரகாபிரலல்ஸ் 

17 இந்திய ரடாப் அருகம்புல் 
ரசரனாடான் 
டாக்ரடலான் 

Poaceae 

18 மயல்ரலா ஃபுரூட் ரநட்ரஷட ் கண்டங் கத்தி ிரக ரசாலனம் வ ஜ்ீனியம் ரசாலரனசிரய 

ஏறுபவை ்

19 
ஸ்மலண்ட  ்ட் ாஃப் மா ன்ிங் 
குரளா ி 

விஷ்ணுகி ாந்தி 
எவால்வுலஸ் 
அல்சினாய்டுகள் 

கன்வால்வுரலசிரய 

20 ரவல்ட் வாட்ட  ்மலமன் சிறுபுரனக்கலி பாசிஃப்ரளா ா ஃரபாடிடா பாசிப்ரளார சி 

21 ஸ்மடம்டு ரவன் மப ண்ரட சிசஸ் குவாட் ாங்குல ிஸ் விட்ரடசி 

அட்டவரண 3.20: இரடயக மண்டலத்தில் ஃப்மளாைா கவனிக்கப்பட்டது 

வ. எண் ஆங்கிலப் பபயை ் வட்டாை பமாழி பபயை ் அறிவியல் பபயை ் குடும்பப் பபயை ்
வளங்கரளப் 

பயன்படுத்தும் வரக 

மைங்கள்  

1 நீம் அல்லது இந்தியன் லிலாக் ரவம்பு அசாடி ாக்டா இண்டிகா மமலிரயசி M 

2 மாங்ரகா மங்கா மங்கிஃமப ா இண்டிகா 
அனகா ட்ியாசி

ரய 
E 

3 கி ீமி ஃபீகாக் ஃப்ளவ  ் வதநா ாயணி மடரலானிக்ஸ் எலாடா ஃரபரபசிரய M 

4 மில்லாட்டா பின்னாட்டா 
மபாங்கம் 

எண்மணய் ம ம் 
மபாங்கமியா பின்னடா ஃரபரபசிரய E 
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வ. எண் ஆங்கிலப் பபயை ் வட்டாை பமாழி பபயை ் அறிவியல் பபயை ் குடும்பப் பபயை ்
வளங்கரளப் 

பயன்படுத்தும் வரக 

5 பாம்ரபா மூங்கில் பம்புசா பாம்ரபா Poaceae E 

6 இந்தியன் ஃபிக் ட் ீ அதி ஃபிகஸ் ம சிரமாசா மமார சிரய. EM 

7 கம் அ பு ட் ீ கருரவலம் அகாசியா நிரலாட்டிகா மிரமாரசசி NE 

8 ரகாகனட் மதன்ரன ம ம் ரகாரகாஸ் நியூசிஃமப ா அர ரகசிரய EM 

9 ஆசியன் பல்ரம ா பிளாம் பரன ம ம் 
ரபா ாசஸ் 

ஃபிளாமபல்லிஃப  ்
அர ரகசிரய E 

10 இந்திய கூஸ்மப  ்ி மநல்லி எம்பிலிகா அஃபிசினாலிஸ் ஃபிலாந்ரதசிரய EM 

11 ஃப் ாக் ன்ட் மாஞ்சாக் முக்குசச்ளிபழம் கா ட்ியா ரடரகாரடாமா 
ரபா ாகிரனசி

ரய 
M 

12 மகனான் பால்ட் ீ நாகலிங்கம் Couroupita guianensi மலசிதிரடசி M 

13 பிளாக் பிளம் நாவல்ம ம் ரசஜியம் சீ கம் மி ர்டசி EM 

14 ப்யூட்டி லீஃப் புன்ரன Calophyllu inophyllum கரலாபிரலசிரய M 

15 தம ிண்ட் புளியம ம் புளி இண்டிகா பருப்பு வரககள் EM 

16 பன்யான் ட் ீ ஆலம ம் ஃபிகஸ் மபங்காமலன்சிஸ் மமார சிரய E 

17 மகாவ்வா மகாய்யா ரசடியம் குஜாவா மி ர்டசி EM 

18 ர ன் ட் ீ மரழம ம் 
என்ரடார ாரலாபியம் 

ரசாமன் 
ஃரபரபசிரய E 

19 ட்டீக் மதக்கு மடக்ரடானா கி ாண்டிஸ் மவ ம்பரனசிரய E 

20 ஃப்ரவ லீப் சஸ்மட ா மநாசச்ி ரவமடக்ஸ் மநகுண்ரடா லாமியாசிரய M 

21 யூகலிப்டஸ் யூகலிப்டஸ் யூகலிப்டஸ் குரளாபுல்ஸ் மி ர்டசி EM 

22 ஜாக் ப்ரூட் பலம ம் 
ஆ ர்டாகா ப்ஸ் 

ஹீட்ரடார ாபில்லஸ் 
மமார சிரய E 

23 மென்னா மருதாணி லாரசானியா இன் ம்ிஸ் லித்ர சி EM 
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வ. எண் ஆங்கிலப் பபயை ் வட்டாை பமாழி பபயை ் அறிவியல் பபயை ் குடும்பப் பபயை ்
வளங்கரளப் 

பயன்படுத்தும் வரக 

24 மலமன் ஏழுமுசர்சபாலம் சிட் ஸ் எலுமிசர்ச ருரடசி EM 

25 பப்பாயா பப்பாளி ம ம் க ிகா பப்பாளி எல் கா ிரகசி EM 

26 இந்திய ஃபய  ்ட் ீ மநட்டிலிங்கம் 
பாலிலாத்தியா 

லாங்கிஃரபாலியா 

அன்ரனாரனசி
ரய 

E 

27 அகாசியா நிரலாட்டிகா கருரவலம் ம ம் வசம்சலியா நிரலாட்டிகா ஃரபரபசிரய M 

28 ரசனீஸ் சாஸ்ட் ட் ீ மநாசச்ி ரவமடக்ஸ் மநகுண்ரடா மவ ம்பரனசிரய E 

29 பீப்பல் அ சன்ம ம் Ficus religiosa மமார சிரய M 

30 ரநானி நுனா ம ம் 
மமா ிண்டா 

சிட் ிஃரபாலியா 
ரூபியாசிரய M 

31 மணில்க ா ஜரபாட்டா சப்ரபாட்டா மணில்க ா ஜரபாட்டா சப்ரபாட்டாசி E 

32 கஸ்ட ட்் ஆப்பிள் சீதாப்பழம் 
அன்ரனானா 

ம ட்டிகுலாட்டா 

அன்ரனாரனசி
ரய 

E 

33 கறி ம ம் மவளிப்பருத்தி மு  ்யா ரகானிகி 
அஸ்க்மலபியா

ரடசி 
EM 

34 பனானா ம ம் வாரழம ம் மூசா முரசசிரய EM 

புதை்கள்  

35 அவ ம் அவர  மசன்னா ஆ ிகுலட்டா ஃரபரபசிரய M 

36 காடுகளின் சுட  ் இட்லிப்பூ xoracoc சினியா ரூபியாசிரய M 

37 சுத்திக ிப்பு நட்டு கட்டமணக்கு ஜட்ர ாபா க க்ாஸ் Euphorbiaceae EM 

38 இ வு நிழல் திட்டம் சுண்ரடகா ரசாலனம் ரதா வ்ும் ரசாலரனசிரய EM 

39 சிரலான் ரப ீசச்ம்பழம் இசச்ம் பீனிக்ஸ் புசில்லா அர ரகசிரய EM 

40 இந்திய மல்ரலா துத்தி அபுடிரலான் இண்டிகம் மமலிரயசி M 

41 காலணி மல .் மசம்பருத்தி ரெபிஸ்கு ர ாசா- மால்ரவசி EM 
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வ. எண் ஆங்கிலப் பபயை ் வட்டாை பமாழி பபயை ் அறிவியல் பபயை ் குடும்பப் பபயை ்
வளங்கரளப் 

பயன்படுத்தும் வரக 

சிமனன்சிஸ் 

42 ர ாச ி பட்டாணி குண்டுமணி அப்ரூஸ் ப் ிரகரடா ியஸ் ஃரபரபசிரய M 

43 பால் கரள எருக்கு 
கரலாட்ர ாபிஸ் 
ஜிகாண்டியா 

அரபாசிரனசிரய M 

44 இந்திய ஒலியாண்ட  ் அ ளி ரந ியம் இண்டிகம் அரபாசிரனசிரய M 

45 டச-்மீ-நாட் மதாட்டால்சிணுங்கி மிரமாசா புடிகா மிரமாரசசி M 

மூலிரககள்  

46 ரக ட் புல் பா த்்தீனியம் 
பா த்்தீனியம் 

ஹிஸ்டர ாரபா ஸ் 
ஆஸ்மடர சி NE 

47 முட்கள் நிரைந்த சாஃப் பூ நாயுருவி அசச்ி ாந்மதஸ் அஸ்மப ா அம ந்ரதசி M 

48 ரக ிம் விரத கீழாமநல்லி Phyllanthus amarus ஃபிலாந்ரதசிரய M 

49 நபாலி குதிர க்குளம்பாடி சயரனாடிஸ் கிறிஸ்டாட்டா கமமலிரனசிரய M 

50 வங்காள பகல்பூ கானம்வாழ் 
கமமலினா 

மபங்காமலன்சிஸ் 
கமமலிரனசிரய M 

51 தவைான மடய்சி க ிசிலங்கண்ணி எக்லிப்டா புர ாஸ்ரடட்டா ஆஸ்மடர சி EM 

52 இந்திய மபன்னிவா ட்். வல்லார  மசன்மடல்லா ஆசியட்டிகா Apiaceae EM 

53 மபாதுவான நட்டு மசம்பு ரகார  ரசப ஸ் ர ாட்டுண்டஸ் ரசபர சி NE 

54 புனித துளசி துளசி ஓசிமம் மடனுஃப்ரளா ம் லாமியாசிரய M 

55 ஏரழ நிலம் தட்ரடயானது குன்னரகா ா ரசப ஸ் அமுக்கி ரசபர சி NE 

56 மபாதுவான லுகாஸ் தும்ரப லியூகாஸ் அஸ்மப ா லாமியாசிரய M 

57 இந்திய காப்ப ல்ீஃப் குப்ரபரமனி அகலிபா இண்டிகா Euphorbiaceae M 

58 ம ட் ொக்வீட் முகூ த்ரத Boerhavia diffusa Nyctaginaceae M 

59 டி ிடாக்ஸ் மடய்சி வீட்டுகாயப்பூண்டு டி ிடாக்ஸ் ப்ர ாகம்மபன்ஸ் ஆஸ்மடர சி M 
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வ. எண் ஆங்கிலப் பபயை ் வட்டாை பமாழி பபயை ் அறிவியல் பபயை ் குடும்பப் பபயை ்
வளங்கரளப் 

பயன்படுத்தும் வரக 

60 இந்திய doab அருகம்புல் ரசரனாடான் டாக்ரடலான் Poaceae E 

61 
ஐர ாப்பிய கருப்பு 

ரநட்ரஷட் 
மணத்தக்காளி ரசாலனும்னிக் ம் ரசாலரனசிரய EM 

ஏறுபவை் 

62 ஐவி பூசணி ரகாரவ மகாக்கினியா கி ாண்டிஸ் குக்கு ப்ிரடசி M 

63 பலூன் மகாடி முடக்கத்தான் 
கா ட்ிரயாஸ்மப ம்ம் 

மெலிகாபம் 
சபிண்ரடசி M 

64 கூ ான பாக்கு ரகாவக்காய் டி ிரகாசாந்மதஸ் டிரயாகா குக்கு ப்ிரடசி EM 

64 பட்டாம்பூசச்ி பட்டாணி க க்க ட்ும் 
கிளிட்ரடா ியா 
மட ர்னடியா 

ஃரபரபசிரய M 

68 பாட்டில் காவல  ் மசா க்காய் லாமஜனா ியா சிமச ா ியா குக்கு ப்ிரடசி EM 

69 தண்டு மகாண்ட மகாடி ரப ண்ரட சிசஸ் குவாட் ாங்குல ிஸ் விட்ரடசி M 

70 இந்திய சா ஸ்்ப ில்லா நன்னா ி மெமிமடஸ்மஸ் இண்டிகஸ் 
அஸ்க்மலபியா

ரடசி 
M 

71 காட்டு நீ  ்எலுமிசர்ச சிறுபுரனக்கலி பாசிஃப்ரளா ா ஃரபாடிடா பாசிப்ரளார சி M 

72 பட்டாம்பூசச்ி-பட்டாணி சங்குபூ 
கிளிட்ரடா ியாமட ர்நஷி

யா 
ஃரபரபசிரய M 

73 காட்டு மல்லிரக மல்லி 
ஜாஸ்மினம் 

அகஸ்டிஃரபாலியம் 
ஒலிரயசி EM 

74 
ஊதா பழம் மகாண்ட 

பட்டாணி கத்தி ிக்காய் 
தூதுவரள ரசாலனம் ட்ர ரலாபாட்டம் ரசாலரனசிரய EM 

 

E- Economical, M- Medicinal, EM- Both Economical and Medicinal, NE- Not evaluated 
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3.13.8 விலங்கின முரற 

விலங்கினங்கரளப் பை்றிய ஆய்வு, அப்பகுதியின் குறிப்பிட்ட 
விலங்கினப் பண்புகரளப் பு ிந்து மகாள்ள கணிசமான அளவு ரந ம் 
எடுக்கும். குத்தரக இடங்களிலிருந்து ரசக ிக்கப்படட் முதன்ரம 
த வுகளின் அடிப்பரடயில் விலங்கினங்களின் மதிப்பீடு 
மசய்யப்படட்ுள்ளது. விலங்குகளின் பா ர்வ மை்றும் திட்டப் பகுதியில் 
அவ க்ளின் வருரககளின் அதி ம்வண் ஆகியவை்ரைப் மபாறுத்து 
உள்ளூ  ்மக்களிடமிருந்தும் இருப்பு உறுதி மசய்யப்பட்டது. கூடுதலாக, 
அதிகா ிகள், உள்ளூ  ்மக்கள் இப்பகுதியின் விலங்கினங்கரள ஆய்வு 
மசய்வதை்கான மை்மைாரு ஆதா மாக இருந்தன .் களச ்
மசயல்பாடுகள் உடல்/சுறுசுறுப்பான ரதடல், பாரைகள், துவா ங்கள், 
மவை்று ஆய்வு மை்றும் கூடு கடட்ும் தளங்களின் இருப்பிடம் மை்றும் 
வாழ்விட மதிப்பீடு ரபான்ைரவ ஆகும். வரகபி ிதத்ல் அரடயாளம் 
என்பது கள வழிகாட்டி புத்தகம் மை்றும் வனவிலங்குகள் பை்றிய த வு 
தளம் (wiienvis.nic.in/Database/Schedule Species) மூலம் மசய்யப்பட்டது. 
த வுத்தளம்) மை்றும் இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு (ZSI). 

பாலூட்டிகளின் கணக்பகடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு 

ரந டி மை்றும் மரைமுக சான்றுகள் மூலம் பாலூட்டிகரள ஆய்வு 
மசய்வதை்காக அரனத்து முக்கிய வாழ்விடங்களுக்கும் ரலன் 
டி ான்மசக்ட் முரைகள் (நரடபயிை்சி மை்றும் வாகனத்தில்) மூலம் 
தீவி  ஆய்வு மசய்யப்பட்டது. மலப் மபாருள் (அதாவது, சிதைல்) மை்றும் 
பக் குறி ரபான்ை மரைமுக முரைகள் வாழ்விடத்ரதப் மபாறுத்து 10 x 
100-மீ லீனிய  ் டி ான்மசக்டக்ரள நிறுவுவதன் மூலம் (அதாவது, 
தை்ரபாதுள்ள வனவிலங்கு விரளயாடட்ு வழிகள்/பயன்படுத்தப்படும் 
வனப் பாரதகள்). 

மப ிய மை்றும் நடுத்த  அளவிலான பாலூட்டிகரள ஆய்வு மசய்ய 
ரந டி கண்காணிப்பு நுட்பம் பயன்படுத்தப்படட்ுள்ளது. ஆனால் இந்த 
நுட்பம் தினச ி பாலூட்டிகளின் கணக்மகடுப்புக்கு மிகவும் 
மபாருத்தமானது; இருப்பினும், இனங்கரள அரடயாளம் காண நல்ல 
புரகப்படங்களும் எடுக்கப்பட்டன. 

பறரவகளின் கணக்பகடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு 

புள்ளி எண்ணிக்ரக முரைகள் மை்றும் சந்த ப்்பவாத பைரவ 
பா ர்வகரளப் பயன்படுதத்ி பைரவகள் மாதி ிகள் 
எடுக்கப்படுகின்ைன. இந்த பைரவ கு ல் ஒலிகள் மை்றும் 
புரகப்படங்கள் மூலம், கி ாம உள்ளூ  ்மக்களுடன் கலந்தாரலாசித்து 
இனங்கள் அரடயாளம் காணப்பட்டன. 
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புள்ளி எண்ணிக்ரக: இந்த முரையில், பா ர்வயாள  ் ரதா ாயமாக 
ரத ந்்மதடுக்கப்பட்ட புள்ளியில் நிை்பா  ் மை்றும் 50 மீ சுை்ைளவில் 
காணப்படும் அல்லது ரகட்ட பைரவகள் 5 நிமிடங்களுக்கு பதிவு 
மசய்யப்படும். இந்த கவனிப்பு முதல் புள்ளியில் இருந்து குரைந்தது 30 
மீ மதாரலவில் மை்மைாரு புள்ளியில் மீண்டும் மீண்டும் 
மசய்யப்படுகிைது. ஒவ்மவாரு காலாண்டிலும் 20 புள்ளிகள் - 
எண்ணிக்ரகரயக் கணக்கிடட்ுள்ரளாம், இது 10 கிமீ சுை்ைளவில் 
மமாத்தம் 80 புள்ளிகள்-எண்ணிக்ரக (20 x 4) ஆகும். 

சந்த ப்்பவாத பைரவ பா ர்வகள்: ஆய்வுப் பகுதியில் பயணம் 
மசய்யும் ரபாது, கணக்மகடுப்பு ரந த்தில் பல பைரவ இனங்கள் 
கண்டறியப்படும். இத்தரகய இனங்கள் அவை்றின் ரதாை்ைத்தால் 
அல்லது அவை்றின் அரழப்பின் மூலம் மீண்டும் குறியிடப்படுகின்ைன. 

ஊை்வனவற்றின் ஆய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு 

ஸ்டாண்ட ட்் வாக் ட் ான்மசக்ட் விஷுவல் என்கவுன்ட  ் ச ர்வ 
முரைகள் ரபான்ை பல கணக்மகடுப்பு நுட்பங்கள் ஆய்வுப் பகுதியின் 
ஒவ்மவாரு வாழ்விடத்திலும் ஊ வ்ன மாதி ியாகப் 
பயன்படுத்தப்பட்டன. இந்த கணக்மகடுப்பின் ரபாது, இனங்கரள 
அரடயாளம் காண புரகப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டன. கி ாம மக்கள் 
நிபுண க்ளுடன் கலந்தாரலாசித்து நிரலயான கள வழிகாட்டிகரளப் 
பயன்படுத்தி இனங்கள் அரடயாளம் காணப்பட்டது. படட்ாம்பூசச்ி 10 x 
100 மீ அளவுள்ள 2 ரந ியல் குறுக்குமவடட்ுகளால் கணக்கிடப்பட்டது, 
ஒவ்மவாரு காலாண்டிலும் குரைந்தபடச்ம் 1 கிமீ இரடமவளியில் 
ரபாடப்பட்டது. ரமலும், உள்ளூ  ் மக்கள் மை்றும் வனவிலங்கு 
நிபுண க்ளுடன் கலந்தாரலாசித்து தை்ரபாதுள்ள த வுகள் மை்றும் 
இ ண்டாம் நிரல தகவல்களில் நீ வ்ீழ்சச்ிகள் மை்றும் மீன்கள் 
ஆவணப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 

3.13.9 ரமய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

மமா டட்ுப்பாரளயம் கி ாமத்தின் ரமய மண்டலத்தில் மமாத்தம் 
23 வரகயான இனங்கள் காணப்படுகின்ைன, சாதா ணக் கல் மை்றும் 
ச ரள குவா ி (அட்டவரண எண்.3.7). அவை்றில் பூசச்ிகளின் 
எண்ணிக்ரக 9 (37.5%), ஊ வ்ன 5 (20.83%), பாலூட்டிகள் 3 (12.5%) மை்றும் 
பைரவ 7 (29.16%). ரமய சு ங்க குத்தரக பகுதியில் இருந்து 19 
குடும்பங்கரளச ் ரச ந்்த மமாத்தம் 23 இனங்கள் பதிவு 
மசய்யப்படட்ுள்ளன. இந்த இனங்கள் எதுவும் ஆய்வுப் பகுதி மை்றும் 
சுை்றுப்புைங்களில் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளாகரவா அல்லது 



Draft EIA/EMP for Nallroad Village Rough Stone & Gravel Quarry Cluster located in Nallroad 

Village, Kangayam Taluk, Tiruppur District, Tamil Nadu. Total Cluster area is 8.72.73 Ha.  

 

Lessee: Thiru. A. D. Elango, Lease Area: 4.16.23 Ha 

Chapter 4: Anticipated Environmental Impacts and Mitigation Measures 

 

Enviro Resources, Mumbai  131 

ப வக்கூடியதாகரவா இல்ரல. அட்டவரண I இனங்கள் இல்ரல 
மை்றும் ஆறு இனங்கள் இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி 
அட்டவரண IV இன் கீழ் உள்ளன. சு ங்க குத்தரக பகுதியில் மமாத்தம் 
ஏழு வரகயான பைரவகள் காணப்பட்டன. ஆதிக்கம் மசலுத்தும் 
இனங்கள் மபரும்பாலும் பைரவகள் மை்றும் பூசச்ிகள் மை்றும் மூன்று 
நீ வ்ீழ்சச்ிகள் வி ிவான கள ஆய்வின் ரபாது (ரொப்ரலாபாட் ாசஸ் 
ரடமஜ ினஸ்), ( ானா மெக்ஸாடாக்ரடலா), (புஃரபா 
மமரலாரனாஸ்டிரகடஸ்) காணப்பட்டன. ஆபத்தான, 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மை்றும் உள்ளூ  ் இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்ரல. அறிவியல் மபயருடன் ரமய மண்டலத்தில் உள்ள 

விலங்கினங்களின் விவ ங்கள் அட்டவரண எண். 3.21 இல் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண 3.21: முக்கிய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

வ. 
எண் 

ஆங்கிலப் பபயை் 
குடும்பப் 

பபயை் 
அறிவியல் பபயை் 

WPA 

அட்டவ
ரண 

IUCN 

பட்டியல் 

பூசச்ிகள் 

1 காமன் ரடக  ் நிம்பலிரட டானஸ் மஜனுடியா NL NL 

2 
அக்ர யா 
வரயாலா 

நிம்பலிரட அக்ர யா வரயாலா NL LC 

3 ஸ்ட் ிப்டு ரடக  ் நிம்பலிரட டானஸ் பிமளக்ஸிப்பஸ் Schedule IV LC 

4 
ம ட் ரவன்டு 

டா ட்்ட  ்

லிமபல்லு
லிரட 

சிம்மபட் ம் 
ஃரபான்ஸ்ரகாலம்பி 

NL LC 

5 
ரமாட்டல் 
எமிக் ன்ட் 

மப ிரட 
ரகரடாப்சிலியா 

ரப ந்ரத 
NL LC 

6 
ப்ர யிங் 
ரமண்டிஸ் 

மாண்டிரட மாண்டிஸ் மதம் NL NL 

7 க் ாஸ் ெூப்ப  ் அக் ிடிரட ரெர ாகிளிபஸ் எஸ்பி NL LC 

8 மட ம்ிட் 
பிளாட்ரடா

டியா 

ொமிமட ம்்ஸ் 
சில்மவஸ்ட் ி 

NL LC 

9 ஸ்ட்க் இன்மசக்ட் 
ரலான்ரசா

டிரட 
க ாசியஸ் மமார ாசஸ் NL LC 

ஊை்வன 

10 கா ம்டன் லிசா ட்் அகமிரட கரலாட்ஸ் மவ ச்ிகல  ் NL LC 

11 
பி ாக்மினி 
ஸ்கிங்க் 

சின்சிரட யூட்ர ாபிஸ் க ினாட்டா NL LC 

12 
காமன் ெவுஸ் 

மகக்ரகா 

மகக்ரகா
னிரட 

மெமிடாக்ரடலஸ் 
ஃப் ீனாடஸ் 

NL LC 



Draft EIA/EMP for Nallroad Village Rough Stone & Gravel Quarry Cluster located in Nallroad 

Village, Kangayam Taluk, Tiruppur District, Tamil Nadu. Total Cluster area is 8.72.73 Ha.  

 

Lessee: Thiru. A. D. Elango, Lease Area: 4.16.23 Ha 

Chapter 4: Anticipated Environmental Impacts and Mitigation Measures 

 

Enviro Resources, Mumbai  132 

வ. 
எண் 

ஆங்கிலப் பபயை் 
குடும்பப் 

பபயை் 
அறிவியல் பபயை் 

WPA 

அட்டவ
ரண 

IUCN 

பட்டியல் 

13 
ஃரபன் த்ர ாட்டட் 

லிசா ட்் 
அகமிரட 

சிதனாமபான்டிமச ியா
னா 

NL LC 

பாலூட்டிகள் 

14 
இந்தியன் ஃபீல்டு 

மவுஸ் 
மு ிரட முஸ்பூதுகா 

அட்டவரண 
IV 

NL 

15 
ஏசியன் ஸ்மால் 

மங்கூஸ் 

மெ ம்பஸ்
டிரட 

மெ ம்பஸ்மடஸ் 
ஜாவானிகஸ் 

அட்டவரண 
II 

LC 

16 காமன் ர ட் மு ிரட  ாட்டஸ்  ாட்டஸ் 
அட்டவரண 

IV 
LC 

AVES 

17 
ஏசியன் கி ீன் 

பீட்ட  ்

மமர ாபி
ரட 

மமர ாப்ரசா ியண்டலி
ஸ் 

NL LC 

18 
டூ மடய்ல்டு 
ஸ்ரபர ா 

டிக்ரூ ிரட Dicrurus macrocercus 
அட்டவரண 

IV 
LC 

19 காமன் ரமனா ஸ்ட ன்ிரட 
அக் ிரடாமத ஸ் 

டி ிஸ்டிஸ் 
NL LC 

20 காமன் குவாய்ல் 
ஃபாசியா
னிரட 

Coturnix coturnix 
அட்டவரண 

IV 
LC 

21 ெவுஸ் க்ர ா ரகா வ்ிரட 
ரகா வ்ஸ்ஸ்ப்மளண்டன்

ஸ் 
NL LC 

22 ரகட்டில் ஈக்ம ட் ஆ ட்ிரட புபுல்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

23 ரகாயல் குக்கலிரட யூடினாமிஸ் 
அட்டவரண 

IV 
LC 

NE- Not evaluated; LC- Least Concern, NT -Near Threatened, T-Threatened 

 

3.13.10  இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

வரகபி ித்தல் அடிப்பரடயில் 29 குடும்பங்கரளச ்ரச ந்்த மமாத்தம் 40 இனங்கள் தாங்கல் மண்டலப் பகுதியிலிருந்து பதிவு 
மசய்யப்படட்ுள்ளன. வாழ்விட வரகப்பாட்டின் அடிப்பரடயில் 
மபரும்பாலான இனங்கள் பூசச்ிகள் 14 (35%), அரதத் மதாட ந்்து 
பைரவகள் 15 (37.5%), ஊ வ்ன 5 (12.5%), பாலூட்டிகள் 3 (7.5%) மை்றும் 
நீ வ்ீழ்சச்ிகள் 3 (7.5%). ஒரு அட்டவரண II இனங்கள் உள்ளன மை்றும் 
இருபத்தி இ ண்டு இனங்கள் இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி 
அட்டவரண IV இன் கீழ் உள்ளன. ஆய்வு பகுதியில் மமாத்தம் 15 
வரகயான பைரவகள் காணப்பட்டன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, 
பாதிக்கப்படக்கூடிய மை்றும் உள்ளூ  ் இனங்கள் எதுவும் 
காணப்படவில்ரல. விலங்கின ஆய்வுகளின் முக்கிய & தாங்கல் 
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மண்டலத்தின் முடிவு, நிம்ஃபாலிரட மை்றும் சின்சிரட, அகமிரட 
ஆகியரவ ஆய்வுப் பகுதியில் முக்கிய ஆதிக்கம் மசலுத்தும் இனங்கள் 
என்பரதக் காடட்ுகிைது; இது அட்டவரண எண்.3.5 இல் 
குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. ஆய்வு பகுதியில் அட்டவரண I இனங்கள் 
இல்ரல. குடும்பத்தின் வடிவத்தின் விலங்கினங்களின் 
பன்முகத்தன்ரமயின் விவ ம் படம் எண்.3.9 இல் 
மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய 
மை்றும் உள்ளூ  ் இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்ரல. தாங்கல் 
மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகளின் பன்முகத்தன்ரமயின் விவ ங்கள் 
அட்டவரண எண்.3.22 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண 3.22: இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

வ. 
எ

ண் 

ஆங்கிலப் 
பபயை் 

குடும்பப் பபயை ் அறிவியல் பபயை் 
WPA 

அட்டவ
ரண 

IUCN 
பட்டிய

ல் 

பூசச்ிகள் 

1 
இந்தியன் ெனி 

பீ 
அபிரட அபிஸ் மச ானா 

அட்டவரண 
IV 

LC 

2 ஸ் ிப்டு ரடக  ் நிம்பலிரட டானஸ் பிமளக்ஸிப்பஸ் 
அட்டவரண 

IV 
LC 

3 
டவ்னி 

ரகாஸ்ட  ்
நிம்பலிரட Danaus chrysippus 

அட்டவரண 
IV 

LC 

4 காமன் ரடக  ் நிம்பலிரட டானஸ் மஜனுடியா 
அட்டவரண 

IV 
LC 

5 ஜுவல் பீட்டில் புப்ம ஸ்டிரட 
யூ ிதி ியா 

ஆஸ்தி ியாக்கா 

அட்டவரண 
IV 

NA 

6 
ம ட் ரவன்டு 

டா ட்்ட  ்
லிமபல்லுலிரட Sympetrumfonscolombii NL LC 

7 ஆன்ட் ஃபா ம்ிசிரட 
காம்ரபாரனாடஸ் 

விசினஸ் 
NL NL 

8 ட் ாகன்ஃப்ரள ரகாம்பிரட 
மச ரடாரகாம்பஸ் 

பிக்டஸ் 

அட்டவரண 
IV 

 

9 
மில்க்வீக்க்டு 
பட்ட ஃ்ப்ரள 

நிம்பலிரட டாரனரன NL LC 

10 
காமன் 

இந்தியன் க்ர ா 
நிம்பலிரட யூப்ரலாயா ரகா  ்

அட்டவரண 
IV 

LC 

11 
ப்ர யின் 
ரமண்டிஸ் 

மாண்டிரட மாண்டிஸ்  ிலிஜிரயாசா NL NL 

12 க் ாஸ்ெூப்ப  ் அக் ிடிரட ரெர ாகிளிபஸ் எஸ்பி NL LC 

13 
ரலச  ்க் ாஸ் 

ப்ளூ 
ரலமசனிரட ஜிசினா ஓடிஸ் இண்டிகா 

அட்டவரண 
IV 

LC 

14 புளூ ரடக  ் நிம்பலிரட திருமரல லிமினியஸ் 
அட்டவரண 

IV 
LC 
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வ. 
எ

ண் 

ஆங்கிலப் 
பபயை் குடும்பப் பபயை ் அறிவியல் பபயை் 

WPA 
அட்டவ
ரண 

IUCN 
பட்டிய

ல் 

ஊைவ்ன 

15 
கா ட்ன் 
லிசா ட்் 

அகமிரட கரலாட்ஸ் மவ ச்ிகல  ் NL LC 

16 
ப் ாக்மினி 
ஸ்கிங்க் 

சின்சிரட யூட்ர ாபிஸ் க ினாட்டா NL LC 

17 
காமன் ெவுஸ் 

மகக்ரகா 
மகக்ரகானிரட 

மெமிடாக்ரடலஸ் 
ஃப் ீனாடஸ் 

NL LC 

18 

ஃரபன் 
த்ர ாட்டட் 
லிசா ட்் 

அகமிரட 
சிதனாமபான்டிமச ியா

னா 
NL LC 

19 காமன் ஸ்கிங்க் சின்சிரட Mabuya carinatus NL LC 

பாலூட்டிகள் 

20 
இந்தியன் 

பால்ம் ஸ்கு ில் 
சியூ ிரட Funambulus palmarum 

அட்டவரண 
IV 

LC 

21 
இந்தியன் 

ஃபீல்டு மவுஸ் 
மு ிரட முஸ் பூடுகா 

அட்டவரண 
IV 

LC 

22 
ஏசியன் ஸ்மால் 

மங்கூஸ் 
மெ ம்பஸ்டிரட 

மெ ம்பஸ்மடஸ் 
ஜாவானிகஸ் 

அட்டவரண 
IV 

LC 

AVES 

23 ரகாயல் குக்கலிரட யூடினாமிஸ் 
அட்டவரண 

IV 
LC 

24 ரகட்டில் ஈக் ட் ஆ ட்ிரட புபுல்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

25 காமன் ரமனா ஸ்ட ன்ிரட 
அக் ிரடாமத ஸ் 

டி ிஸ்டிஸ் 
NL LC 

26 ெவுஸ் க்ர ா ரகா வ்ிரட 
ரகா வ்ஸ்ஸ்ப்மளண்டன்

ஸ் 
NL LC 

27 
ஏசியன் க் ீன் பீ 

ஈட்ட  ்
மமர ாபிரட மமர ாப்ரசா ியண்டலிஸ் NL LC 

28 
ம ட் மவன்டட் 

புல்புல் 

ரபக்ரனாரனாடி
ரட 

ரபக்ரனாரடாஸ்ரகஃப  ்
அட்டவரண 

IV 
LC 

29 
ர ாஸ்  ிங்க்டு 

ப க்ீட் 
பிட்டாகுலிரட பிட்டசுலா கி ாரம ி NL LC 

30 ஷிக் ா அசிபிட் ிரட ஆக்சிபிட்ட  ்ரபடியஸ் NL LC 

31 காமன் குவால் ஃபாசியானிரட Coturnix coturnix 
அட்டவரண 

IV 
LC 

32 
ப்ளாக் 

ட் ாங்ரகா 
டிக்ரூ ிரட Dicrurus macrocercus 

அட்டவரண 
IV 

LC 

33 
ட்டூ மடய்ல் 
ஸ்ரபர ா 

டிக்ரூ ிரட Dicrurus macrocercus 
அட்டவரண 

IV 
LC 

34 

க்ர  
ஃப் ாங்மகாலி

ன் 

ஃபாசியானிரட 
ஃபி ாங்ரகாலினஸ் 
பாண்டிசீ ியனஸ் 

அட்டவரண 
IV 

LC 

35 காமன் ஃபாசியானிரட Coturnix coturnix அட்டவரண LC 
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வ. 
எ

ண் 

ஆங்கிலப் 
பபயை் குடும்பப் பபயை ் அறிவியல் பபயை் 

WPA 
அட்டவ
ரண 

IUCN 
பட்டிய

ல் 

குவாய்ல் IV 

36 
ஒயிட் ஃப் ீஸ்டட ்
வாட்ட ம்ென் 

 ாலிரட அமர ா ன்ிஸ் ஃபீனிகு ஸ் NL LC 

37 காமன் கூட்  ாலிரட ஃபுலிகா அட் ா 
அட்டவரண 

IV 
LC 

 

3.14 சமூக பபாருளாதாை சூழல் 

அறிமுகம்  

ஒரு வளமான ரதசத்திை்கு அதன் குடிமக்களுக்கு வாழ்க்ரக வசதிகரள 

வழங்க நன்கு வள ந்்த மதாழில்கள் ரதரவ. நாடுகளின் சமூக-

மபாருளாதா  வள ச்ச்ியில் மதாழில்துரை வள ச்ச்ி முக்கிய பங்கு 

வகிக்கிைது. முழுரமயான வறுரமரயக் குரைப்பதை்கு விர வான 

மபாருளாதா  வள ச்ச்ி மபரும்பாலும் இன்றியரமயாததாகும். 

மதாழில்மயமாக்கல் மபரும்பாலும் மபாருளாதா  மை்றும் சமூக 

வள ச்ச்ிக்கு அவசியம். 

 

இருப்பினும், வறுரமக் குரைப்பு மதாழில்மயமாக்கலின் முரை, 

வள ச்ச்ியிலிருந்து ஏரழகள் எவ்வாறு பயனரடகிைா க்ள் என்பதில் 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கதர்த ஏை்படுத்துகிைது. ஏரழகளுக்கு ஆத வான 

மபாருளாதா  மை்றும் மதாழில்துரை மகாள்ரககள் ஏரழகள் 

ரவத்திருக்கும் உை்பத்தி கா ணிகளுக்கு மபாருளாதா  வருவாரய 

அதிக ிப்பதில் கவனம் மசலுத்துகின்ைன, எ.கா. திைரமயை்ை 

மதாழிலாள க்ளுக்கு வருமானத்ரத உய த்்துதல், அரதசமயம் மூலதனம் 

மை்றும் நிலத்திை்கு அதிக வருமானத்ரத ஊக்குவிக்கும் மகாள்ரககள் 

சமத்துவமின்ரமரய அதிக ிக்கும், அரவ ஏை்கனரவ உள்ள 

மாை்ைங்கரள உள்ளடக்கியிருந்தால் தவி . உடல் மை்றும் மனித 

மூலதனத்தின் மசறிவு மை்றும் நில உ ிரமயின் வடிவங்கள். உரழப்பு 

மிகுந்த முரைகளுக்குப் பதிலாக மூலதன-தீவி  முரைகரளப் 

பயன்படுத்துவது ரவரல வாய்ப்பு, மதாழிலாள  ் கடட்ுப்பாடு, சமூகப் 

பாதுகாப்பு, சுகாதா ம், கல்வி ரபான்ைவை்ரை அதிக ிக்கும். 

 

கல்வித் த ம் குரைவாகவும் மனித மூலதனம் மசறிவாகவும் இருக்கும் 

இடத்தில். வருமான ஏை்ைத்தாழ்வுகள், திைன் சா ந்்த 

மதாழில்நுட்பங்களின் ரவரலவாய்ப்பு, குறிப்பாக, மதாழில்துரை 

வசதிகளின் இருப்பிடம் ஒடட்ுமமாத்த வறுரமக் குரைப்பு மை்றும் 
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சமத்துவமின்ரம ஆகியவை்றில் தாக்கதர்த ஏை்படுத்துகிைது. 

நிறுவனங்கள் மபரும்பாலும் நக ப்்புைங்களில் குவிந்திருப்பதால். 

மதாழில்துரை பு ட்சிகள் மப ிய அளவிலான உை்பத்திக்கான 

மதாழிை்சாரலகளின் வள ச்ச்ிக்கு வழிவகுத்தது, வள ச்ச்ி மை்றும் 

ரவரலவாய்ப்பின் அரமப்பு, சமூக-மபாருளாதா  சீ த்ிருத்தங்கள் 

மை்றும் உலகமயமாக்கல் வ த்த்கம் மை்றும் ரவரலவாய்ப்பு, 

மதாழிலாள  ் கடட்ுப்பாடு, சமூக பாதுகாப்பு, சுகாதா ம், கல்வி 

ரபான்ைவை்றின் தாக்கம் ரபான்ை சமூகத்தில் அதன் விரளவாக 

மாை்ைங்கள் ஏை்பட்டன. இந்த முரையில் அரனத்து வள ச்ச்ித் 
திட்டங்களும் சமூக-மபாருளாதா  அம்சத்துடன் ரந டி மை்றும் 

மரைமுக உைரவக் மகாண்டுள்ளன, இதில் புதிய வள ச்ச்ித் 
திட்டங்களுக்கான மபாது ஏை்றுக்மகாள்ளும் தன்ரமயும் அடங்கும். 

எனரவ, நரடமுரையில் உள்ள சமூக மை்றும் கலாசச்ா  நிரலரமகள் 

மை்றும் திட்டப் பி ாந்தியத்தின் மபாருளாதா  நிரல ஆகியவை்றுடன் 

மதாட ப்ுரடய பல்ரவறு அம்சங்கரள உள்ளடக்கிய சமூக-

மபாருளாதா  கூறு பை்றிய ஆய்வு EIA ஆய்வின் ஒரு முக்கிய 

பகுதியாகும். ஆய்வுப் பகுதியின் கி ாம வர படம் படம் 3.15 இல் 

மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 3.15: 10கிமீ சுற்றளவு பகாண்ட படிப்பு பகுதியின் கிைாம வரைபடம் 
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சமூக-பபாருளாதாை மதிப்பீட்டின் மநாக்கங்கள் 

• ஆய்வு மசய்ய, அரடயாளம் காணப்பட்ட ஆய்வு பகுதியில் வள ச்ச்ி 

அளவுருவின் நிரல. 

• வள ச்ச்ித் திட்டதத்ின் விரளவாக சமூக சூழலில் ரந டி மை்றும் 

மரைமுக தாக்கதர்த கண்டறிதல். 

• இந்த தாக்கங்களின் தன்ரம மை்றும் அளரவ மதிப்பிடுவதை்கு. 

• சமூகப் மபாருளாதா ச ் சூழலில் முன்மமாழியப்படட் வள ச்ச்ி 

நடவடிக்ரகயின் கா ணமாக அரடயாளம் காணப்பட்ட எதி ம்ரை 

தாக்கங்களில் சாத்தியமான தணிப்பு நடவடிக்ரககரள 

வழங்குதல். 

 

3.15 திருப்பூை் மாவட்டத்தின் நிை்வாக அரமப்பு 

திருப்பூ  ் மாவட்டத்தில் 2 வருவாய் ரகாட்டங்கள், 8 தாலுகாக்கள், 7 

டவுன் பஞ்சாயத்துகள் உள்ளன. இந்த மாவட்டத்தில் 391 வருவாய் 

கி ாமங்கள், 322 கி ாம பஞ்சாயத்துகள் உள்ளன. 2011 ஆம் ஆண்டில், 

திருப்பூ ில் 1,726,601 மக்கள் மதாரக இருந்தது, அதில் ஆண்கள் மை்றும் 

மபண்கள் முரைரய 869,280 மை்றும் 857,321 ரப .் 

 

3.15.1 ஆய்வு 

சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள சு ங்கத்திை்கான EIA ஆய்வு திரு. ஏ. டி 

இளங்ரகா முன்மமாழியப்பட்ட திைன் 3,49105 MTPA, ச ர்வ எண் : 822 (P), 

823/A, 823/B & 829/A (P) நால்ர ாடுகி ாமம்,தாலுகா-காங்கயம், 

மாவட்டம்- திருப்பூ ,்தமிழ்நாடு, இந்தியா. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

கி ாமங்களின் மக்கள்மதாரக அரமப்பு பை்றிய தகவல்களின் 

விவ ங்கள் அட்டவரண 3.23 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளன.   

 

அட்டவரண 3.23: ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள கிைாமங்களின் பட்டியல் 

வ. எண் மாவட்டம் தாலுகா கிைாமங்கள் 

1. 

திருப்பூ  ் காங்ரகயம் 

காத்தாங்கன்னி 
2. கணபதிபாரளயம் 
3. தம்பிம ட்டிபாரளயம் 
4. ம வபாரளயம் 
5. ரப ஞ்ரச வ்லி 
6. நால்ர ாடு 
7. மருதுர  
8. நத்தக்காரடயூ  ்
9. முள்ளிபு ம் 
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வ. எண் மாவட்டம் தாலுகா கிைாமங்கள் 

10. பாரளயக்ரகாட்ரட 
11. கீதாபாரளயம் 
12. வள்ளிய ாசச்ல் 
13. பாப்பினி 
14. ஆலம்பாடி 
15. கீ னூ  ்
16. சிவன்மரல 
17. படியூ  ்
18. மசம்பாண்டாம்பாரளயம் 
19. கரடயூ  ்
20 வீ ணம்பாரளயம் 
21. வீ ரசாழபு ம் 
22. காங்ரகயம் 
23. கண்டியன்ரகாயில் 
24. 

ஈர ாடு மபருந்துரை 

மசன்னிமரல 
25. முருங்கதம்தாழுவு 
26. புதுப்பாரளயம் 
27. நஞ்ரச பாலதம்தாழுவு 
28 புஞ்ரச பாலதம்தாழுவு 
29 மகாடுமணல் 
30 ஒ த்துப்பாரளயம் 
31. எல்ரலகி ாமம் 
32. எக்கட்டாம்பாரளயம் 
33. பசுவபட்டி 
34. குப்புசச்ிபாரளயம் 
35. மசன்னிமரல 

ஆதா ம்: முதன்ரம மக்கள் மதாரக கணக்மகடுப்பு சுருக்கம் 2011, திருப்பூ  ்& ஈர ாடு 

மாவட்டம், தமிழ்நாடு மாநிலம் 

 

3.15.2 அடிப்பரட நிரல     

திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் சமூக-மபாருளாதா  

விவ ங்கரள ஆய்வு மசய்வதை்காக அடிப்பரட ஆய்வுப் பகுதிரய 

வர யறுத்த பிைகு அடிப்பரடத் தகவல் ரசக ிக்கப்படுகிைது. 

அடிப்பரட த வுத்தள பகுப்பாய்வு மதாட ப்ான மசயல்முரை 

பின்வருவனவை்ரை உள்ளடக்குகிைது: 

• மக்கள்மதாரக அரமப்பு 

• உள்கட்டரமப்பு அடிப்பரட 

• மபாருளாதா  அரமப்பு 

• சுகாதா  நிரல 
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• கலாசச்ா  பண்புகள் 

• முக்கிய அவதானிப்புகள் 

 

3.15.3 மக்கள்பதாரக அரமப்பு 

ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்மதாரக அரமப்பு முதன்ரமயாக திருப்பூ  ்

மை்றும் ஈர ாடு மக்கள்மதாரக கணக்மகடுப்புப் பதிவின் 

த வுகளிலிருந்து மபைப்பட்டது. இ ண்டு மாவட்டம் இ ண்டு தாலுகா 

மை்றும் 35 கி ாமங்கரள உள்ளடக்கியது. 2011 மக்கள்மதாரக 

கணக்மகடுப்பின்படி ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள ஒவ்மவாரு கி ாமத்தின் 

மக்கள்மதாரக கட்டரமப்புகள் அட்டவரண 3.24 இல் 

வழங்கப்படட்ுள்ளன. மக்கள்மதாரக கட்டரமப்பின் சுருக்கம் 

அட்டவரண 3.25 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளது. 
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அட்டவரண 3.24: ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள கிைாமத்தின் மக்கள்பதாரக அரமப்பு 

வ. 
எ

ண் 

கிைாமங்கள் 
பகுதி 

(பெக்டை்) 

குடும்ப 
எண் 

பமாத்த மக்கள் பதாரக 
0-6 குழந்ரத மக்கள் 

பதாரக 
பட்டியல் இனத்தவை் பட்டியல் பழங்குடியினை் 

பமாத்த
ம் 

ஆ
ண் 

பப
ண் 

பமாத்த
ம் 

ஆண் பபண் 
பமாத்த

ம் 

ஆ
ண் 

பப
ண் 

பமாத்த
ம் 

ஆ
ண் 

பப
ண் 

மாவட்டம்: திருப்பூை;் தாலுகா: காங்மகயம் 

1. காத்தாங்கன்னி 1297.44 708 2221 1119 1102 183 96 87 536 255 281 0 0 0 

2. கணபதிபாரளயம் 798.02 325 1087 547 540 97 48 49 224 112 112 0 0 0 

3. தம்பிம ட்டிபாரளயம் 620.6 324 1001 479 522 72 37 35 301 144 157 0 0 0 

4. ம வபாரளயம் 1202.73 852 2679 1328 1351 219 124 95 830 426 404 0 0 0 

5. ரப ஞ்ரச வ்லி 1835.62 1212 3876 1973 1903 282 147 135 936 473 463 1 1 0 

6. நால்ர ாடு 1744.07 810 2695 1364 1331 212 120 92 765 395 370 5 3 2 

7. மருதுர  1078.04 630 1980 989 991 108 56 52 293 146 147 0 0 0 

8. நத்தக்காரடயூ  ் 964.33 2022 6574 3293 3281 435 238 197 968 492 476 19 12 7 

9. முள்ளிபு ம் 1146.28 472 1445 719 726 70 35 35 262 137 125 0 0 0 

10. பாரளயக்ரகாட்ரட 1779.14 788 2618 1328 1290 194 106 88 355 173 182 0 0 0 

11. கீதாபாரளயம் 1752.55 1095 3579 1812 1767 278 139 139 432 211 221 0 0 0 

12. வள்ளிய ாசச்ல் 2075.1 1233 3883 1887 1996 262 126 136 860 418 442 0 0 0 

13. பாப்பினி 3321.84 1229 3990 1995 1995 273 135 138 751 389 362 0 0 0 

14. ஆலம்பாடி 1281.62 816 2714 1376 1338 198 114 84 731 370 361 1 0 1 

15. கீ னூ  ் 1825.34 873 2680 1364 1316 198 103 95 647 331 316 0 0 0 

16. சிவன்மரல 4094.26 2377 7927 3972 3955 646 350 296 2010 994 1016 7 4 3 

17. படியூ  ் 1127.67 759 2628 1315 1313 236 126 110 855 432 423 0 0 0 

18. 
மசம்பாண்டாம்பாரள

யம் 
880.63 496 1566 804 762 103 48 55 357 171 186 0 0 0 

19. கரடயூ  ் 1689.01 1087 3520 1790 1730 286 164 122 756 408 348 2 1 1 

20. வீ ணம்பாரளயம் 3458.87 1068 3459 1711 1748 271 131 140 935 484 451 0 0 0 
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வ. 
எ

ண் 

கிைாமங்கள் 
பகுதி 

(பெக்டை்) 

குடும்ப 
எண் 

பமாத்த மக்கள் பதாரக 
0-6 குழந்ரத மக்கள் 

பதாரக 
பட்டியல் இனத்தவை் பட்டியல் பழங்குடியினை் 

பமாத்த
ம் 

ஆ
ண் 

பப
ண் 

பமாத்த
ம் 

ஆண் பபண் 
பமாத்த

ம் 

ஆ
ண் 

பப
ண் 

பமாத்த
ம் 

ஆ
ண் 

பப
ண் 

21. வீ ரசாழபு ம் 1909.74 533 1568 777 791 95 51 44 226 112 114 0 0 0 

22. காங்ரகயம் 2217 9449 32147 16181 15966 2811 1485 1326 3000 1518 1482 23 11 12 

23. கண்டியன்ரகாயில் 3822.18 2008 6953 3453 3500 543 272 271 1898 936 962 0 0 0 

கூட்டுத்பதாரக 41922.08 31166 102790 51576 47714 8072 4251 3821 18928 9527 9401 58 32 26 

மாவட்டம்: ஈமைாடு தாலுகா: பபருந்துரற 

24. மசன்னிமரல 2230.02 820 2604 1298 1306 201 104 97 415 216 199 0 0 0 

25. முருங்கத்மதாழுவு 2801.27 2166 7097 3614 3483 513 264 249 1172 599 573 6 3 3 

26. புதுப்பாரளயம்  734.35 399 1217 621 596 68 34 34 387 189 198 0 0 0 

27. நஞ்ரச பாலத்மதாழுவு 178.88 74 179 86 93 9 5 4 94 41 53 0 0 0 

28 புஞ்ரச பாலத்மதாழுவு 1477.23 604 1879 944 935 134 76 58 555 289 266 0 0 0 

29. மகாடுமணல் 705.3 280 868 426 442 60 31 29 179 84 95 0 0 0 

30. ஒ த்துப்பாரளயம் 277.01 133 385 194 191 28 18 10 45 23 22 0 0 0 

31. எல்ரலகி ாமம் 605.72 350 1101 558 543 85 46 39 177 88 89 0 0 0 

32. எக்கட்டாம்பாரளயம் 1383.96 1506 4720 2360 2360 346 184 162 1268 647 621 0 0 0 

33. பசுவபட்டி 807.03 1081 3406 1715 1691 282 142 140 1255 630 625 0 0 0 

34. குப்புசச்ிபாரளயம் 424.78 386 1209 601 608 64 33 31 145 71 74 0 0 0 

35. மசன்னிமரல 400 4682 15500 7711 7789 1275 663 612 503 255 248 5 4 1 

கூட்டுத்பதாரக 12025.55 12481 40165 
2012

8 
20037 3065 1600 1465 6195 3132 3063 11 7 4 

பமாத்தம் 53947.63 43607 142955 
7170

4 
71251 11137 5851 5286 25123 12659 

1246

4 
69 39 30 

Source: Primary Census Abstract 2011, Trippur & Erode District, State Tamil Nadu 
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அட்டவரண 3.25: ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்கள்பதாரகக் 
கட்டரமப்பின் சுருக்கம் 

மக்கள்பதாரக அளவுருக்கள் விவைங்கள் 

மாநிலங்களின் எண்ணிக்ரக 1 

மாவட்டங்களின் எண்ணிக்ரக 2 

தாலுகா எண்ணிக்ரக 2 

கி ாமங்களின் எண்ணிக்ரக 35 

கணக்மகடுக்கப்பட்ட கி ாமத்தின் மமாதத் 

ப ப்பளவு (மெக்ரட )் 
53,947.63 

குடும்பங்களின் மமாத்த எண்ணிக்ரக 43,607 

மமாதத் மக்கள் மதாரக 1,42955 

மக்கள் மதாரக அட த்்தி (கிமீ2க்கு) 265 

பாலின விகிதம் (மபண்களின் எண்ணிக்ரக\ 1000 

ஆண்கள்) 
994 

குழந்ரத மக்கள் மதாரக 11,137 (7.79%) 

பட்டியல் சாதியின  ் 25,123 (17.57%) 

பட்டியல் பழங்குடியின  ் 69 (0.04%) 

எழுத்தறிவு 

ஆண் 

மபண் 

96,195 (67.30%) 
53,778 (37.70%) 
42,376 (29.60%) 

ஆதாைம்:முதன்ரம மக்கள் மதாரக கணக்மகடுப்பு சுருக்கம் 2011, திருப்பூ  ்& 

ஈர ாடு மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

 

மக்கள்பதாரக கட்டரமப்பின் முக்கிய அம்சங்கள் 

ஆய்வுப் பகுதியில், காங்ரகயம் நக ம் அதிக மக்கள் மதாரக 

அட த்்திரயக் மகாண்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது. இதை்குக் கா ணம் 

கல்வி, சுகாதா ம், சுகாதா ம், வங்கி மை்றும் ரபாக்குவ த்து ரபான்ை 

வசதிகளுடன் கூடிய வசதிகளாக இருக்கலாம் 

ஆய்வுப் பகுதியில், நஞ்ரச பாலத்மதாழுவு கி ாமத்தில் மக்கள் 

மதாரக அட த்்தி குரைவாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. கல்வி, சுகாதா ம், 

சுத்திக ிப்பு, வங்கி ரபான்ை வசதிகள் இல்லாதரத இதை்குக் கா ணம். 

3.15.4 உள்கட்டரமப்பு வளங்கள் 

கல்வி, மருத்துவ வசதி, நீ  ் வழங்கல், தபால் மை்றும் தந்தி, 
ரபாக்குவ த்து, தகவல் மதாட ப்ு வசதி, மின்சா ம், சுகாதா ம், சாரல, 
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ப ப்பளவு 8.72.73 மெக்ரட .் 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. AD இளங்மகா, குத்தரக பகுதி: 4.16.23 பெக்மடை ்

அத்தியாயம் 4:எதிை்பாை்க்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் 
தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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வங்கி ரபான்ைவை்ரைக் குறிக்கும் பதிமனாரு ஆய்வுப் பகுதிகளின் 
உள்கட்டரமப்பு ஆதா ங்கள் கி ாமக் ரகாப்பகக் கணக்மகடுப்பு 
குறுவடட்ு 2011 வழங்கலின் படி மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. அடட்வரண 3.26 இல். 
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குத்தரகதாைை்: திரு. AD இளங்மகா, குத்தரக பகுதி: 4.16.23 பெக்மடை ்

அத்தியாயம் 4:எதிை்பாை்க்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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அட்டவரண 3.26: ஆய்வுப் பகுதியின் உள்கட்டரமப்பு வளத் தளம் 
வ.
எ

ண் 

கிைாமங்கள் கல்வி 
மருத்துவ

ம் 
தண்ணீை் சுகாதாைம் பதாடை்பு மபாக்குவைத்து சாரல வங்கி சக்தி SHG 

1. காத்தாங்கன்னி GPPS(2),PPP
S 

NA 
TWT, TWU, UW, 

HP, TW/B,S 
CD, OD, OKD SPO, TP, PCO,MPC 

GBS, PBS, 
A/MA,T,V,SH 

BTPR, GKR, 
WBM, AWR, 

F 
ATM 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

2. 
கணபதிபாரளய

ம் 
GPPS, GPS NA 

TWT, CW, UW, 
HP, TW/B 

CD, OD, OKD TP, PCO, MPC GBS, T, V, SH 
BTPR, GKR, 
WBM, AWR, 

F 
COB 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

3. 
தம்பிம ட்டிபா

ரளயம் 

GPPS, 
GPS,GMS 

NA TWU, TW/B CD, OD, OKD SPO, TP,PCO,MPC GBS, T, V, SH 
BTPR, GKR, 
WBM, AWR, 

F 
NA 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

4. ம வபாரளயம் 
GPPS, GPS(2), 

GMS 
PHSC 

TWT, TWU, CW, 
UW, HP, TW/B 

CD, OD, OKD SPO, TP,PCO,MPC GBS, PBS,T,V 
BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 
CB 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

5. ரப ஞ்ரச வ்லி 
GPPS(2)GPS(

2),GMS 
PHSC 

TWT,TWU,CW,U
W,HP,TW/B 

CD,OD,OKD SPO,TP,PCO,MPC GBS,PBS 
BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 
NA 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

6. நால்ர ாடு 
GPPS,PPPS,G
PS(2),GMS,PS

S 
PHSC 

TWT,TWU,CW,U
W,HP,TW/B 

CD,OD,OKD TP,PCO,MPC GBS,PBS,T,V,SH 
BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 
NA 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

7. மருதுர  
GPPS,GPS(2),

GMS 
PHSC,M&C

WC 
TWT,TWU,CW,U

W,HP,TW/B 
CD,OD,OKD SPO,TP,PCO,MPC GBS,SH 

BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 
NA 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

8. நத்தக்காரடயூ  ்
GPPS(6),GPS(
2),PPS,GMS,G
SS,GSSS,PEC 

PHC,PHSC, 
M&CWC,TB
C,D,VH,FWC 

TWT,TWU,CW,U
W,HP,TW/B 

CD,OD,OKD 
PO,SPO,P&TO,TP,P

CO,MPC 
GBS,PBS,T,V,SH 

BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 

CB,COB,
ACS,AT

M 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

9. முள்ளிபு ம் GPPS,GPS(2) NA 
TWT,TWU,CW,U

W,HP,TW/B 
CD,OD,OKD SPO,TP,PCO,MPC GBS,PBS 

BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 
NA 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

10. 
பாரளயக்ரகாட்

ரட 
GPPS(3),GPS(
3),GMS,PEC 

PHSC 
TWT,TWU,CW,U

W,TW/B 
CD,OD,PODU,OK

D 
TP,PCO,MPC GBS,PBS 

BTPR,GKR,
WBM,AWR,

NA 
PSDU, 
PSAU, 

SHG 



வர வு EIA/EMP க்கானதமிழ்நாட்டின் திருப்பூ  ் மாவட்டம், காங்கயம் தாலுகாவில் உள்ள நல்லர ாடு கி ாமத்தில் 
அரமந்துள்ள நல்லர ாடு கி ாமம் க டுமு டான கல் மை்றும் கி ாவல் குவா ி கிளஸ்ட .் மமாதத் ப ப்பளவு 8.72.73 
மெக்ரட .் 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. AD இளங்மகா, குத்தரக பகுதி: 4.16.23 பெக்மடை ்

அத்தியாயம் 4:எதிை்பாை்க்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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வ.
எ

ண் 

கிைாமங்கள் கல்வி 
மருத்துவ

ம் 
தண்ணீை் சுகாதாைம் பதாடை்பு மபாக்குவைத்து சாரல வங்கி சக்தி SHG 

F PSCU, PSAU 

11. கீதாபாரளயம் 
GPPS,PPS,GP

S(2),PPS 
PHSC,VH 

TWT,TWU,CW,U
W,HP,TW/B 

CD,OD,OKD SPO,TP,PCO,MPC GBS,PBS 
BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 
NA 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

12. வள்ளிய ாசச்ல் 
GPPS(5),GPS(

2),GMS(2) 
PHSC,M&C

WC 
TWT,TWU,CW,U

W,HP,TW/B 
CD,OD,OPDU,OK

D 
SPO,TP,PCO,MPC GBS,PBS,T,V,SH 

BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 
ACS 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

13. பாப்பினி 
GPPS(4),GPS(
6),PPS,GMS,P
MS,PSS,PSSS 

PHC,PHSC, 
M&CWC,TB
C,D,VH,FWC 

TWT,TWU,CW,U
W,HP,TW/B 

CD,OD,OKD SPO,TP,PCO,MPC GBS,PBS, 
BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 
ACS 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

14. ஆலம்பாடி GPPS,(2),GMS PHSC 
TWT,TWU,CW,U

W,HP,TW/B 
CD,OD,OKD SPO,TP,PCO,MPC GBS,PBS,SH 

BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 
COB,ACS 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

15. கீ னூ  ்
GPPS(2)GPS(

2),GMS 
NA 

TWT,TWU,UW,T
W/B 

CD,OD,OKD SPO,TP,PCO,MPC 
GBS,PBS,A/MA,T,V

,SH 

BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 
COB 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

16. சிவன்மரல 

GPPS(8),PPP
S,GPS(7),PPS,
GMS,PMS,GSS
(2),PSS,PSSS 

PHC,PHSC, 
M&CWC,TB

C,D,FWC 

TWT,TWU,CW,U
W,HP,TW/B 

CD,OD,POPDU,O
KD 

SPO,TP,PCO,MPC 
GBS,PBS,A/MA,T,V

,SH 

BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 

CB,COB,
ACS,AT

M 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

17. படியூ  ்
GPPS(3),GPS(
2),GMS,GSS,G

SSS,ITI 

PHSC,M&C
WC,VH 

TWT,TWU,CW,U
W,TW/B,S 

CD,OD,OKD SPO,TP,PCO,MPC GBS,PBS,T,V,SH 
BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 
CB,ATM 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

18. 
மசம்பாண்டாம்பா

ரளயம் 
GPPS(2)GPS(

3) 
வி.எச ்

TWT,TWU,UW,T
W/B, 

CD,OD,OKD TP,PCO,MPC GBS,PBS,T,V,SH 
BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 
ACS 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

19. கரடயூ  ்

GPPS,PPPS(2
),GPS(3),PPS(
2),GMS,PMS(

2),PSS 

PHSC,VH 
TWT,TWU,CW,U

W,HP,TW/B 
CD,OD,OPDU,OK

D 
SPO,TP,PCO,MPC 

GBS,PBS,A/MA,T,V,S
H 

BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 
ACS 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 



வர வு EIA/EMP க்கானதமிழ்நாட்டின் திருப்பூ  ் மாவட்டம், காங்கயம் தாலுகாவில் உள்ள நல்லர ாடு கி ாமத்தில் 
அரமந்துள்ள நல்லர ாடு கி ாமம் க டுமு டான கல் மை்றும் கி ாவல் குவா ி கிளஸ்ட .் மமாதத் ப ப்பளவு 8.72.73 
மெக்ரட .் 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. AD இளங்மகா, குத்தரக பகுதி: 4.16.23 பெக்மடை ்

அத்தியாயம் 4:எதிை்பாை்க்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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வ.
எ

ண் 

கிைாமங்கள் கல்வி 
மருத்துவ

ம் 
தண்ணீை் சுகாதாைம் பதாடை்பு மபாக்குவைத்து சாரல வங்கி சக்தி SHG 

20 
வீ ணம்பாரளய

ம் 

GPPS(4),GPS(
5),PPS(2),GM
S,PMS,PSS,PS

SS 

PHSC,M&C
WC 

TWT,TWU,CW,U
W,HP,TW/B,R/C,

T/P/L 

CD,OD,OPDU,OK
D 

SPO,TP,PCO,MPC GBS,PBS,V,SH 
BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 
NA 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

21. வீ ரசாழபு ம் 
GPPS(2),GPS(

3),GMS 
PHSC,M&C

WC,D 
TWT,TWU,UW,H

P,TW/B 
CD,OD,OPDU,OK

D 
SPO,TP,PCO,MPC GBS,V,SH 

BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 
ACS 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

22. 
கண்டியன்ரகாயி

ல் 

GPPS(3),PPP
S,GPS(9),PPS,

GMS 
PHSC,VH 

TWT,TWU,CW,U
W,HP,TW/B 

CD,OD,OKD SPO,TP,PCO,MPC GBS,PBS,V,NH,SH 
BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 
ACS 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

23. மசன்னிமரல GPPS,GPS PHSC 
TWT,TWU,CW,U

W,TW/B 
CD,OD,OKD TP,PCO,MPC GBS 

BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 
NA 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
NA 

24. முருங்கத்மதாழுவு 

GPPS(4)GPS(
5),PPS,GMS(2
),PMS,GSS,GS
SS,PEC,PPC 

PHSC,M&C
WC,VH 

TWT,TWU,CW,U
W,HP,TW/B 

CD,OD,OKD SPO,TP,MPC GBS,PBS,T,V 
BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 
ACS 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

25. புதுப்பாரளயம் . GPPS(2)GPS(
2),GMS,GSS,G

SSS 
NA 

TWT,TWU,CW,U
W,HP,TW/B,S 

CD,OD,OKD SPO,TP,MPC GBS 
BTPR,GKR,A

WR,F 
NA 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

26. 
நஞ்ரச 

பாலத்மதாழுவு 
NA NA TWT,HP OKD TP,MPC GBS 

BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 
NA 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

27. 
புஞ்ரச 

பாலத்மதாழுவு 

GPPS,GPS(3),
GMS,GSS 

PHC,PHSC, 
M&CWC,TB

C,D,FWC 

TWT,TWU,CW,U
W,TW/B 

CD,OD,OKD SPO,TP,PCO,MPC GBS 
BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 
NA 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

28. மகாடுமணல் GPPS,GPS NA 
TWT,TWU,CW,T

W/B 
CD,OD,OPDU,OK

D 
SPO,P&TO,TP,PCO,

MPC 
GBS 

BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 
என்.ஏ 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

29 
ஒ த்துப்பாரளய

ம் 
NA NA TWT 

CD,OD,OPDU,OK
D 

TP,MPC GBS 
BTPR,GKR,
WBM,AWR,

என்.ஏ 
PSDU, 
PSAU, 

SHG 



வர வு EIA/EMP க்கானதமிழ்நாட்டின் திருப்பூ  ் மாவட்டம், காங்கயம் தாலுகாவில் உள்ள நல்லர ாடு கி ாமத்தில் 
அரமந்துள்ள நல்லர ாடு கி ாமம் க டுமு டான கல் மை்றும் கி ாவல் குவா ி கிளஸ்ட .் மமாதத் ப ப்பளவு 8.72.73 
மெக்ரட .் 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. AD இளங்மகா, குத்தரக பகுதி: 4.16.23 பெக்மடை ்

அத்தியாயம் 4:எதிை்பாை்க்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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வ.
எ

ண் 

கிைாமங்கள் கல்வி 
மருத்துவ

ம் 
தண்ணீை் சுகாதாைம் பதாடை்பு மபாக்குவைத்து சாரல வங்கி சக்தி SHG 

F PSCU, PSAU 

30 எல்ரலகி ாமம் GPPS,GPS PHSC 
TWT,TWU,CW,U

W,TW/B 
CD,OD,OPDU,OK

D 
SPO,TP,PCO,MPC GBS 

BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 
என்.ஏ 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

31. 
எக்கட்டாம்பாரள

யம் 

GPPS(3),GPS(
2),PPS,GMS(2
),PMS,PSS,PS

SS 

PHSC 
TWT,TWU,CW,U

W,HP,TW/B 
CD,OD,OKD SPO,TP,PCO,MPC GBS,PBS,V,NH,SH 

BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 
என்.ஏ 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

32. பசுவபட்டி 
GPPS(8),GPS,
PPS,GMS,PMS
,GSS,PSS,PSSS 

PHSC 
TWT,TWU,CW,U

W,HP,TW/B 
CD,OD,OPDU,OK

D 
SPO,TP,PCO,MPC GBS,SH 

BTPR,GKR,A
WR,F 

என்.ஏ 
PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

33. 
குப்புசச்ிபாரளய

ம் 
GPPS,GPS NA 

TWT,TWU,CW,U
W,HP,TW/B 

CD,OD,OKD SPO,TP,PCO,MPC GBS,SH 
BTPR,GKR,
WBM,AWR,

F 
என்.ஏ 

PSDU, 
PSAU, 

PSCU, PSAU 
SHG 

34. காங்ரகயம் 

GPS(8),PPS,G
MS(2),PMS(3
),GSS(2),PSS, 
GSSS, PSSS(2) 

AH,D,FWC,M
&CW(C,TBC,

VH 
TWT CD,OD,L DNA DNA BTPR,GKR 

NB(4),CO
B(2),ACS 

PSDU,PSIU,
PSCU 

DNA 

35. மசன்னிமரல 
GPS(4),PPS,G
MS(4),PMS,G
SS,PSS,PSSS 

D,FWC,M&C
WC,TBC,VH 

TWT CD,OD,L DNA DNA BTPR,GKR 
NB(2),CO

B,ACS 
PSDU,PSIU,

PSCU 
DNA 

ஆதாைம்:மாவட்ட மக்கள் மதாரக கணக்மகடுப்பு ரகரயடு 2011, திருப்பூ  ்& ஈர ாடு மாவட்டம், தமிழ்நாடு 
 

 

 

 

சுருக்கங்கள்: 
கல்வி மருத்துவ தண்ணீை் மபாக்குவைத்து சுகாதாைம் பதாடை்பு 



வர வு EIA/EMP க்கானதமிழ்நாட்டின் திருப்பூ  ் மாவட்டம், காங்கயம் தாலுகாவில் உள்ள நல்லர ாடு கி ாமத்தில் 
அரமந்துள்ள நல்லர ாடு கி ாமம் க டுமு டான கல் மை்றும் கி ாவல் குவா ி கிளஸ்ட .் மமாதத் ப ப்பளவு 8.72.73 
மெக்ரட .் 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. AD இளங்மகா, குத்தரக பகுதி: 4.16.23 பெக்மடை ்

அத்தியாயம் 4:எதிை்பாை்க்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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வசதி 

AC: 
அங்கன்வாடி 

ரமயம் 

AH: அரலாபதி 
மருத்துவம

ரன 

TWT: குழாய் நீ  ்
சுத்திக ிக்கப்பட்டது 

GBS: அ சு ரபருந்து ரசரவ PBS: தனியா  ்ரபருந்து ரசரவ 
OD: திைந்த வடிகால் 

PO: தபால் 
அலுவலகம் 

GBS: அ சு 
ஆ ம்ப பள்ளி 

PHC: ஆ ம்ப 
சுகாதா  
நிரலயம் 

TWU; 
சுத்திக ிக்கப்படாத 

குழாய் நீ  ்

A/MA: 
தானியங்கு/மாை்றியரமக்கப்ப

ட்ட ஆட்ரடாக்கள் 

OPDC: திைந்த பக்கா 
வடிகால் 

மூடப்பட்டது 

SPO: துரண தபால் 
அலுவலகம் PPS: தனியா  ்

மதாடக்கப் 
பள்ளி 

PHSC: ஆ ம்ப 
சுகாதா  
துரண 
ரமயம் 

CW; நன்கு 
மூடப்பட்டிருக்கும் 

V: ரவன் CPR: ரசக்கிள் இழுக்கும் 
 ிக்ஷாக்கள் 

OPDU: திைந்த புக்கா 
வடிகால் 

மூடப்படவில்ரல 

P&TO: அஞ்சல் & 
தந்தி அலுவலகம் 

GMS: அ சு 
நடுநிரலப்பள்

ளி 

M&CWC: 
மகப்ரபறு 
மை்றும் 

குழந்ரதகள் 
நல ரமயம் 

UW: மூடப்படாத 
கிணறு 

T:டாக்ஸி 

Trc: டி ாக்ட  ்
ND: வடிகால் இல்ரல TP: மதாரலரபசி 

PMS: தனியா  ்
நடுநிரலப்பள்

ளி 

FWC: குடும்ப 
நல ரமயம் 

HP; ரக இரைப்பான் SH: மாநில மநடுஞ்சாரல 
ச ி: திைந்த குசச்ா 

வடிகால் 

PCO: மபாது 
அரழப்பு 
அலுவலகம் 

SR: ச வ்ீஸ் 
 ிச வ்ாய  ்

NH: ரதசிய மநடுஞ்சாரல PL: மபாது கழிப்பரை 
DNS: த வு 

கிரடக்கவில்ரல 

GSS: அ சு 
உய ந்ிரல 

பள்ளி 
D: மருந்தகம் R/C: ஆறு/கால்வாய் சாரல வங்கி சக்தி 

GSS: அ சு 
உய ந்ிரல 

பள்ளி 

VH: கால்நரட 
மருத்துவம

ரன 

T/P/L: 
மதாட்டி/குளம்/ஏ ி BTPR: பிளாக் டாப் பக்கா சாரல CB: வணிக வங்கி 

PSDU: வீட்டு 
உபரயாகத்திை்கா
ன மின்சா ம் 



வர வு EIA/EMP க்கானதமிழ்நாட்டின் திருப்பூ  ் மாவட்டம், காங்கயம் தாலுகாவில் உள்ள நல்லர ாடு கி ாமத்தில் 
அரமந்துள்ள நல்லர ாடு கி ாமம் க டுமு டான கல் மை்றும் கி ாவல் குவா ி கிளஸ்ட .் மமாதத் ப ப்பளவு 8.72.73 
மெக்ரட .் 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. AD இளங்மகா, குத்தரக பகுதி: 4.16.23 பெக்மடை ்

அத்தியாயம் 4:எதிை்பாை்க்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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MHC: 
மமாரபல் 
மெல்த் 
கிளினிக் 

குறிப்பு: வங்கிரய 
ரதசியமயமாக்குங்க

ள் 

 PEC: தனியா  ்
மபாறியியல் 
கல்லூ ி PR: பக்கா சாரல GSSS: அ சு 
மூத்த 

ரமல்நிரலப் 
பள்ளி 

NA: 
மபாருந்தாது 

TWB: குழாய் 
கிணறுகள்/ஆழ்து

ரள கிணறு 

GKR: ச ரள (குசச்ா) சாரல COB: கூட்டுைவு வங்கி 

PSAU: பவ  ்சப்ரள 
விவசாய 
பயன்பாடு PSSS: தனியா  ்

மூத்த 
ரமல்நிரலப் 

பள்ளி SHG: சுய 
உதவிக் குழு 

OHT: ரமல்நிரல 
மதாட்டி 

AWR: அரனத்து வானிரல 
சாரல 

ACS: விவசாய கடன் 
சங்கம் 

PSCU: வணிக 
பயன்பாட்டிை்கா
ன மின்சா ம் 

DC: டிகி ி 
கல்லூ ி F: நரடபாரத 

PCB: தனியா  ்வணிக 
வங்கி 

PSIU: 

மதாழில்துரை 
பயன க்ளுக்கான 

மின்சா ம் 
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3.15.5 சமூக-பபாருளாதாை ஆய்வு - மாதிைி முரற 

சமூக-மபாருளாதா  சூழலில் ஏரதனும் வள ச்ச்ித் திட்டங்களால் 
ஏை்படக்கூடிய பாதிப்புகரள மதிப்பிடுவதை்கும் மதிப்பீடு 
மசய்வதை்கும், திட்டப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் அசச்ங்கரள 
அளவிடுவது அவசியம். இந்தத் ரதரவரயப் பூ த்்தி மசய்வதை்கான 
ஒரு பயனுள்ள கருவியாக சமூக-மபாருளாதா  ஆய்வு மசயல்படுகிைது. 
ச ப்ஞ்ச,் வா ட்ு உறுப்பின க்ள், பள்ளி ஆசி ிய க்ள், மருத்துவப் 
பயிை்சியாள க்ள், சுய உதவிக் குழு உறுப்பின க்ள் மை்றும் கி ாம 
இரளஞ க்ள் மை்றும் பிை பதிலளிப்பவ க்ள் (வயது வந்ரதா  ் ஆண்-

மபண்) சமூகத்தின் பல்ரவறு சமூகப் மபாருளாதா ப் பி ிவுகரளப் 
பி திநிதித்துவப்படுத்தும் தீ ப்்பு அல்லது ரநாக்கமான மாதி ி 
முரைகரளப் பயன்படுத்தி விழிப்புண வ்ு மை்றும் கருத்துக்காக 
ஈடுபடுத்தப்படுகிைா க்ள். பதிலளித்தவ க்ளிடம் திட்டம், ரவரல 
வாய்ப்புகள், குடிநீ ,் சாரல மை்றும் வடிகால் கடட்ுமானம், கல்வி, 
சுகாதா ம், வீடு, ரபாக்குவ த்து வசதி மை்றும் மபாருளாதா  நிரல 
பை்றிய விழிப்புண வ்ு/கருத்து ரகடக்ப்பட்டது. 
 

தைவு மசகைிப்பு முரற 

சமூக-மபாருளாதா  சூழலில் ஏரதனும் வள ச்ச்ித் திட்டங்களால் 
ஏை்படக்கூடிய பாதிப்புகரள மதிப்பிடுவதை்கும் மதிப்பிடுவதை்கும், 
திட்டப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் அசச்ங்கரள அளவிடுவது 
அவசியம். முதன்ரம மை்றும் இ ண்டாம் நிரல ஆதா ங்கள் மூலம் 
த வு ரசக ிப்பு மசயல்முரைக்கு கீரழ மகாடுக்கப்படட்ுள்ள சில 
முரைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன: 
 

கள ஆய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு 

ஒவ்மவாரு மாதி ி கி ாமங்களிலும் கள ஆய்வு மை்றும் 
அவதானிப்புகள் மசய்யப்படட்ு, அந்தப் பகுதியின் வாழ்க்ரகத் த ம் 
ஆய்வு மசய்யப்படுகிைது. மருத்துவமரனகள், ஆ ம்ப சுகாதா  
நிரலயங்களுக்குச ்மசன்று இப்பகுதியின் சுகாதா  நிரலரய அறிந்து 
மகாள்ள ரவண்டும். புள்ளிவிவ த் துரை, மக்கள் மதாரகக் 
கணக்மகடுப்பு நடவடிக்ரகத் துரை ரபான்ை பல்ரவறு அ சு 
நிறுவனங்கள் அந்தப் பகுதியின் மக்கள் மதாரக விவ ங்கரளச ்
ரசக ிக்கச ்மசல்கின்ைன. 
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மநைக்ாணல் முரற 

சமூகத்தின் பல்ரவறு சமூக-மபாருளாதா ப் பி ிவுகளிலிருந்து 
ரத ந்்மதடுக்கப்பட்ட மாதி ியின் விழிப்புண வ்ு மை்றும் கருத்து 
மதாட ப்ான த வுகரளச ் ரசக ிக்க கட்டரமக்கப்படட் ரந க்ாணல் 
முரை பயன்படுத்தப்படுகிைது. கட்டரமக்கப்பட்ட ரந க்ாணல்கள் 
நிரலயான மை்றும் மாை்று ரகள்விகரள உள்ளடக்கிய முன்னர  
தீ ம்ானிக்கப்பட்ட ரகள்விகளின் பயன்பாடர்ட உள்ளடக்கியது. 
ரகள்வித்தாள் முக்கியமாக வருமானம், ரவரலவாய்ப்பு மை்றும் 
ரவரல நிரலரமகள், வீடுகள், உணவு, உரடகள், நீ  ் வழங்கல், 
சுகாதா ம், சுகாதா ம், ஆை்ைல், ரபாக்குவ த்து, தகவல் மதாட ப்ு, 
கல்வி, சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் மாசு ரபான்ை அளவுருக்கரள குறிப்பிட்ட 
பி ாந்தியத்தின் வாழ்க்ரகத் த தர்த மதிப்பிடுகிைது. , மபாது 
விழிப்புண வ்ு மை்றும் திட்டம் பை்றி பதிலளித்தவ க்ளின் கருத்து. 
ரந க்ாணலின் ரபாது ரந க்ாணல் மசய்பவருக்கு பிரழ இல்லாத 
மை்றும் துல்லியமான தகவல்கரள ரசக ிக்க ரந க்ாணல் முரை 
உதவுகிைது. பதிலளித்தவ க்ளிடம் திட்டம் பை்றிய விழிப்புண வ்ு / 
கருத்து மை்றும் சமூக-மபாருளாதா  சூழலின் முக்கிய அம்சமான 
திட்டத்தின் தாக்கங்கள், அதாவது. ரவரல வாய்ப்புகள், கல்வி, 
சுகாதா ம், ரபாக்குவ த்து வசதி மை்றும் மபாருளாதா  நிரல. 
 

குழு விவாதத்தில் கவனம் பசலுத்துங்கள் 

ஃரபாகஸ் க்ரூப் விவாதம் என்பது ஒரு சிறிய, ஆனால் மக்கள்மதாரக 
 ீதியாக ரவறுபட்ட குழுவாகும், இது ரந க்ாணல்கரளக் மகாண்ட 
த மான ஆ ாய்சச்ியின் ஒரு வடிவமாகும், இதில் ஒரு குழுவின ின் 
கருத்துக்கள், கருத்துகள், நம்பிக்ரககள் மை்றும் ரவரலவாய்ப்பு, 
வருமானம், ரபாக்குவ த்து, மீதான அணுகுமுரைகள் பை்றி 
ரகடக்ப்படுகிைது. கல்வி, மருத்துவ வசதிகள், சுகாதா ம், வீடுகள், 
சுகாதா ம், விவசாயம், மாசுபாடு ரபான்ைரவ. ஒரு ஊடாடும் குழு 
அரமப்பில் ரகள்விகள் ரகடக்ப்படுகின்ைன, இதில் பங்ரகை்பாள க்ள் 
மை்ை குழு உறுப்பின க்ளுடன் ரபசலாம். இந்த மசயல்பாட்டின் ரபாது, 
ஆ ாய்சச்ியாள  ் குறிப்புகரள எடுக்கிைா .் இந்தக் கா ணிகள் 
அரனத்ரதயும் ரமயமாகக் மகாண்ட குழு விவாதத்தின் மூலம், 
முன்மமாழியப்படட் திட்டம் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள சமூக-

மபாருளாதா  நிரலரமகரள மதிப்பிட உதவுகிைது. பங்குதா  க்ரள 
உள்ளடக்கிய பங்ரகை்பு அணுகுமுரையுடன் ஆய்வு 
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ரமை்மகாள்ளப்பட்டது, குறிப்பாக திட்டப் பயனாளிகள் மை்றும் 
சாத்தியமான பாதிக்கப்பட்ட நப க்ள் மதாட  ் ஆரலாசரன 
மசயல்முரை மூலம். ஆரலாசிக்கப்படும் மக்கள் குழுக்களில் 
பயனாளிகள் குழு, கரடக்கா  க்ள், விவசாயிகள், பள்ளி ஆசி ிய க்ள், 
கி ாம பஞ்சாயத்து ச ப்ஞ்ச/்உறுப்பின க்ள், கி ாமத் தரலவ க்ள் 
ரபான்ைவ க்ள் அடங்குவ .் 
 

உள்கட்டரமப்பு வளங்கள் மீதான அவதானிப்புகள்: 

ஒவ்மவாரு ஆய்வு பகுதிக்கும் இந்த முக்கியமான அளவுருக்களின் 
குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்கள் பின்வருமாறு விவாதிக்கப்படுகின்ைன: (அ) கல்வி வசதிகள்: படிக்கும் பகுதியில், ஆ ம்பப் பள்ளி முதல் டிகி ி 

கல்லூ ி வர  கல்வி கிரடக்கிைது. கல்லூ ிகள் மை்றும் பிை 
டிப்ளரமா படிப்புகள் உள்ளிட்ட உய க்ல்வி வசதிகள் திட்ட 
தளத்தில் இருந்து முரைரய 27 மை்றும் 33 கிமீ மதாரலவில் 
திருப்பூ  ்மை்றும் ஈர ாட்டில் உள்ளன. (ஆ) மருத்துவ வசதிகள்: ஆய்வுப் பகுதிக்குள் பதின்மூன்று (13) அ சு 
மருத்துவ வசதிகள் உள்ளன. எனினும்; ஆய்வுப் பகுதிகளில் உள்ள 
இருபத்தி இ ண்டு (22) கி ாமங்கள் மருத்துவ வசதிகள் 
இல்லாமல் இருந்தன. பதின்மூன்று (13) அ சு சுகாதா  ரசரவகள் 
உள்ள கி ாமங்கள் மை்றும் மருத்துவ வசதிகள் இல்லாத முப்பத்தி 
இருபத்தி இ ண்டு (22) கி ாமங்களின் ஆய்வுப் பகுதியில் 
அட்டவரண 3.23 மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. மருத்துவமரனகள் 
மை்றும் பிை சிைந்த மருத்துவ வசதிகள் ஈர ாடு மை்றும் 
திருப்பூ ில் உள்ளன. 

(c) குடிநீை்: கணக்மகடுக்கப்பட்ட கி ாமங்களில் குழாய் நீ ,் ரக 
பம்பு, கிணறு மை்றும் குழாய் கிணறு மூலம் இப்பகுதியின் 
முக்கிய குடிநீ  ்ஆதா மாக உள்ளது. (ஈ) பவை ் சப்ரள: அரனத்து கி ாமங்களுக்கும் மின்சா  வசதி 
உள்ளது. (இ) மபாக்குவைத்து: ரபாக்குவ த்து ரநாக்கத்திை்காக அ சுப் ரபருந்து 
ஆட்ரடா மை்றும் டாக்ஸி ரசரவகள் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ளன. 
இப்பகுதியில் ரபாக்குவ த்து வசதிகள் அடிக்கடி இல்ரல. 
ரசக்கிள்கள் மை்றும் ரமாட்டா  ்ரசக்கிள்கள் ரபான்ை தனியா  ்
வாகனங்கரள மபரும்பாலும் கி ாம மக்கள் ரபாக்குவ த்து 
ரநாக்கத்திை்காக பயன்படுத்தின .் 



Draft EIA/EMP for Nallroad Village Rough Stone & Gravel Quarry Cluster located in Nallroad 

Village, Kangayam Taluk, Tiruppur District, Tamil Nadu. Total Cluster area is 8.72.73 Ha.  

 

Lessee: Thiru. A. D. Elango, Lease Area: 4.16.23 Ha 

Chapter 4: Anticipated Environmental Impacts and Mitigation Measures 

 

Enviro Resources, Mumbai  153 

(எஃப்)  பதாடை்பு வசதிகள்: தகவல் மதாட ப்ு ரநாக்கதத்ிை்காக 
முக்கியமாக துரண அஞ்சல் அலுவலகம், மதாரலரபசி, 
மமாரபல் ரபான்கள் மை்றும் மசய்தித்தாள்கள் மபரும்பாலான 
கி ாமங்களில் கிரடக்கின்ைன. 

 (g)  மவளாண்ரம: பதிலளித்தவ க்ளில் மபரும்பாலானவ க்ள் 
மதாழிலாள  ் ரவரல, விவசாயம் மை்றும் கால்நரட 
நடவடிக்ரககளில் ஈடுபடட்ுள்ளன .் விவசாயம் முக்கிய மதாழில்; 
ஒரு சில பதிலளித்தவ க்ள் அ சு துரைகளில் ரசரவ 
மசய்கிைா க்ள். பதிலளித்தவ க்ளில் மபரும்பாரலா  ்
மதாழிலாள க்ள் மை்றும் மை்ைவ க்ள் மை்ை நக ங்களுக்கு 
இடம்மபய  முயை்சிக்கின்ைன .் 

(h)  வீடுகள்: படிக்கும் பகுதியில் நல்ல கடட்ுமானத்துடன் 
மபரும்பாலான வீடுகள் பக்கா மை்றும் மசமி பக்காவாக உள்ளன. (நான்)  மவரலவாய்ப்பு: : ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் 
முக்கிய மதாழில்கள் விவசாயம் மை்றும் கூலி ரவரல. 
மதாழிலாள க்ள் தினக்கூலியாக ரூ. 500-600, சம்பந்தப்பட்ட 
ரவரல வரகரயப் மபாறுத்து (ரஜ) எைிபபாருள்: சரமயல் எ ிமபாருளின் முதன்ரமயான ஆதா ம் 
எல்பிஜி மை்றும் ம மாகும். மண்மணண்மணய் ரதரவக்ரகை்ப 
உள்ளது. (ரக) முக்கிய பயிைக்ள்: விவசாயப் பண்ரணயில் பயி ிடப்படும் 
முதன்ரமயான பயி க்ள் மதன்ரன, கரும்பு, மநல் வாரழ, 
மஞ்சள் ரசாளம் மை்றும் மவங்காயம். (எல்) பமாழி: தமிழ்நாட்டின் ஆட்சி மமாழி தமிழ். ஆய்வுப் பகுதியில் 
அதிகம் ரபசப்படும் மமாழி தமிழ் ஆங்கிலம் மை்றும் இந்தி. (மீ) இடம்பபயைத்ல்: ஆய்வின் ரபாது, உள்ளூ  ் மக்கள் 
அதிகப்படச்மாக திருப்பூ  ்மை்றும் ஈர ாடு நக ங்கரள ரநாக்கி 
ரவரலவாய்ப்பின் ரநாக்கமாகவும், சில  ்பிை மாநிலங்களுக்கும் 
இடம்மபய வ்து கண்டறியப்பட்டது. 

(n) சுகாதாைம்: இந்த ஆய்வுப் பகுதியின் சில இடங்களில் தனிப்பட்ட 
மை்றும் ஒருங்கிரணந்த கழிவுநீ  ் மதாட்டிகளின் அரமப்புகள் 
பயன்பாட்டில் உள்ளன. ஒரு வீட்டிை்கு ரதரவயான அடிப்பரட 
வசதிகளில் கழிப்பரை வசதியும் ஒன்று. மபரும்பாலான 
வீடுகளில் கழிப்பரை வசதி இருந்தது. கி ாமங்களில் முரையான 
வடிகால் வசதி இல்ரல 
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(ஓ) சாரல இரணப்பு: மபரும்பாலான சாரலகள் தா  ் மை்றும் 
கி ாமங்கரள இரணக்கின்ைன. தா  ் மை்றும் ஜல்லி சாரலகள் 
இ ண்டும் மபாதுவாக கி ாமங்களில் காணப்பட்டன. (ப)  சந்ரத வசதி: படிப்பு பகுதி மபரும்பாலும் அர  நக ப்்புை 
வரகயாக இருந்தது. கி ாமங்களில் அன்ைாட ரதரவகளுக்கு 
சிறிய கரடகள் கிரடத்தன. சில கி ாமங்களில் வா சச்ந்ரத 
வசதி இருந்தது. நக த்தில் மமாத்த சந்ரதகள் இருந்தன. திருப்பூ  ்
மை்றும் ஈர ாடு பகுதியில் அரனத்து வரகயான வசதிகளுக்கும் 
முக்கிய ரமயமாக உள்ளது. (ரக)  பபாழுதுமபாக்கு: ரகாயில்கள், சமாஜ்பவன், மதாரலக்காட்சி 
மை்றும் வாமனாலி ஆகியரவ ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள முக்கிய 
மபாழுதுரபாக்கு வசதிகளாகும். மசய்தித்தாள்/பத்தி ிக்ரக 
கி ாம மக்களாலும் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

 

3.15.6 மவரலவாய்ப்பு முரற 

எந்தமவாரு பி ாந்தியத்தின் மபாருளாதா  ஆதா  அடிப்பரடயும் 
முக்கியமாக அதன் மபாருளாதா   ீதியாக மசயல்படும் குழுரவச ்
சா ந்்துள்ளது, அதாவது உை்பத்தி ரவரலகளில் ஈடுபடட்ுள்ள 
உரழக்கும் மக்கரளச ் சா ந்்துள்ளது. எந்தமவாரு மபாருளாதா  
உை்பத்தி நடவடிக்ரகயிலும் பங்ரகை்பதாக ரவரல 
வர யறுக்கப்படலாம். அத்தரகய பங்ரகை்பு உடல் அல்லது மன 
இயல்புரடயதாக இருக்கலாம். ரவரல என்பது உண்ரமயான ரவரல 
மடட்ுமல்ல, பயனுள்ள ரமை்பா ர்வ மை்றும் பணியின் திரசரயயும் 
உள்ளடக்கியது. பண்ரண அல்லது குடும்ப நிறுவனங்களில் ஊதியம் 
மபைாத ரவரலயும் இதில் அடங்கும். பல்ரவறு வரகயான 
மதாழிலாள க்ள் வரகப்படுத்தப்படலாம் - குரைந்தபடச்ம் ஆறு 
மாதங்கள் அல்லது 180 நாட்கள் பணிபு ிந்தவ க்ள் முதன்ரமத ்
மதாழிலாள க்ளாகக் கருதப்படுவா க்ள், மறுபுைம், மதாழிலாளி என்று 
வரகப்படுத்தப்பட்ட நப  ் ஏரதனும் மபாருளாதா  அல்லது உை்பத்தி 
நடவடிக்ரககளில் பங்ரகை்றிருந்தால். கடந்த ஒரு வருடத்தில் ஆறு 
மாதங்கள் அல்லது 180 நாட்களுக்கு குரைவானவ க்ள் விளிம்புநிரல 
மதாழிலாளியாக கருதப்படுவா க்ள். மதாழிலாள  ் அல்லாதவ க்ள் 
கணக்மகடுப்புக்கு முந்ரதய ஆண்டில் எந்த ரந த்திலும் ரவரல 
மசய்யாதவ க்ள். பி தான மை்றும் குறு மதாழிலாள க்ள் பி ிவின் கீழ் 
வரும் மதாழிலாள க்ள், சாகுபடி, விவசாயம், கால்நரடகள், வனவியல், 
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மீன்பிடித்தல், ரவடர்டயாடுதல், ரதாட்டங்கள், பழத்ரதாட்டங்கள் 
மை்றும் மதாட ப்ுரடய நடவடிக்ரககள், சு ங்கம் மை்றும் குவா ி, 
உை்பத்தி, பதப்படுத்துதல், வீடட்ுத ்மதாழிலில் பழுது பா த்்தல் ரபான்ை 
நடவடிக்ரககளில் ஈடுபடட்ுள்ளன .் , கடட்ுமானம், வ த்்தகம் மை்றும் 
வ த்்தகம், ரபாக்குவ த்து, ரசமிப்பு மை்றும் மதாட ப்ு மை்றும் பிை 
ரசரவகள் அட்டவரண 3.27. 
 

அட்டவரண 3.27: ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள பபாருளாதாைப் 
பண்புகளின் சுருக்கம் 

மக்கள்பதாரக அளவுருக்கள் விவைங்கள் 

மமாத்த மதாழிலாளி 81,791 (57.20%) 

விளிம்புநிரல மதாழிலாளி 6,469 (4.53%) 

ரவரல மசய்யாதவ  ் 61,164 (42.79%) 

முக்கிய மதாழிலாளி 75,322 (52.68%) 

உழவ க்ள் 15,681 (8.54%) 

ரவளாண்ரம 18,399 (13.10%) 

குடும்பம் 4173 (3.08%) 

மை்ைரவகள் 37,075 (27.96%) 

ஆதாைம்:மாவட்ட மக்கள் மதாரக கணக்மகடுப்பு ரகரயடு 2011, 

திருப்பூ  ்& ஈர ாடு மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

 

3.15.7 சுகாதாை நிரல 

வயிை்றுப்ரபாக்கு / கால ா, மரல ியா, சளி, இருமல்; ரவ ஸ் காய்சச்ல், 
கண் ரநாய், ரதால் ரநாய் மை்றும் சுகாதா மின்ரம ஆகியரவ 
முரையை்ை சுகாதா ம், மகாசு மதால்ரல மை்றும் தண்ணீ  ்
ரதங்குவதால் ஏை்படும் மபாதுவான உடல்நலப் பி சச்ரனகள் ஆகும். 
மரல ியா இப்பகுதியில் அடிக்கடி ஏை்படும் ரநாய்கள் மை்றும் சுவாச 
மதாை்றுகளில் ஒன்ைாகும். 
 

கலாசச்ாை மற்றும் அழகியல் சூழல் 

ஆய்வுப் பகுதியில் சுை்றுலாத் தலங்களின் கலாசச்ா  மை்றும் அழகியல் 
முக்கியத்துவம் இல்ரல. எனரவ, ஆ வ்முள்ள இடங்களில் எந்த 
பாதிப்பும் ஏை்படாது. 
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3.15.8 வாழ்க்ரகத் தைம் 

கல்வி வசதிகள், உணவு, உரட மை்றும் வீடு ரபான்ை அடிப்பரடத் 
ரதரவகளின் இருப்பு ரபான்ை திருப்திக மான நிரல கா ணமாக, 
படிப்புப் பகுதிக்கான ச ாச ி வாழ்க்ரகத் த ம் திருப்திக மான 
நிரலக்கு இடட்ுச ்மசல்கிைது. படிப்பு பகுதியில் மருத்துவம், சுகாதா ம் 
மை்றும் வங்கி வசதிகள் ரபாதுமானதாக இல்ரல; இந்தத் துரைகளில் 
முன்ரனை்ைம், ஆய்வுப் பகுதியின் வாழ்க்ரகத் த த்ரத உய த்்த 
உதவும். 
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அத்தியாயம் 4: எதிை்பாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் 
மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 

4.1 அறிமுகம் 

இந்த அத்தியாயம் சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள சு ங்கத் திட்டத்தால் 
பல்ரவறு சுை்றுசச்ூழல் கூறுகளில் ஏை்படக்கூடிய பாதிப்புகள் பை்றிய 
சுருக்கமான கண்ரணாட்டத்ரத வழங்குகிைது. திைந்தமவளி சு ங்க 
நடவடிக்ரககளில் மபஞ்சுகள், அணுகுமுரை சாரலகள், இழுத்துச ்
மசல்லும் சாரலகள், அகழ்வு மை்றும் ஏை்றுதல் மை்றும் இைக்குதல், 
மபாருட்கரள ரகமுரையாக வ ிரசப்படுத்துதல் மை்றும் 
ரபாக்குவ த்து ஆகியரவ அடங்கும். பாதகமான சுை்றுசச்ூழல் 
தாக்கங்கரளத் தடுக்க/தணிக்க ரபாதுமான கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்ரககள் எடுக்கப்படாவிட்டால், இந்த மசயல்பாடுகள் 
சுை்றுசச்ூழல் சீ ழிரவ ஏை்படுத்தலாம் மை்றும் இறுதியில் 
சுை்றுசச்ூழலுக்கு மீள முடியாத ரசதத்திை்கு வழிவகுக்கும். சு ங்கத் 
திட்டத்தால் கண்டறியப்பட்ட பல்ரவறு சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள், 
பின்வரும் பி ிவுகளில் விவாதிக்கப்படுகின்ைன: 
 

4.2 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

சு ங்க நடவடிக்ரககள் நிலத்தின் சீ ழிவு, காை்று, நீ  ் மை்றும் 
மண்ணின் த ம் ரமாசமரடந்து, அப்பகுதியின் உயி ியல் மை்றும் 
சமூக-மபாருளாதா  சூழரலப் பாதிக்கிைது ரபான்ை சுை்றுசச்ூழல் 
பி சச்ிரனகரள ஏை்படுத்துகிைது. பல்ரவறு சுை்றுசச்ூழல் 
அளவுருக்கள் மீது சு ங்கத்தின் தாக்கங்கள் மதிப்பீடு மசய்யப்படட்ு 
கீரழ மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன: 
 

4.3 காற்றின் தைத்தில் தாக்கம் 

சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள சு ங்கத்தின் தாக்கத்ரத 
மதிப்பிடுவதை்கு, சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள குவா ியில் இருந்து 
நசுக்குதல் மை்றும் ரபாக்குவ த்து நடவடிக்ரககளின் தாக்கத்ரத 
மதிப்பிடுவதை்கு, சு ங்க நடவடிக்ரககள் மை்றும் கனிம ரபாக்குவ த்து 
நடவடிக்ரககளுக்காக காை்றின் த  மாதி ியாக்கம் 
ரமை்மகாள்ளப்பட்டது. MoEF/CPCB அங்கீக ிக்கப்பட்ட ஏ ிகள் AERMOD 
மாதி ிரயப் பயன்படுத்தி மாடலிங் ரமை்மகாள்ளப்பட்டது. சு ங்கம் 
மை்றும் அதனுடன் மதாட ப்ுரடய நடவடிக்ரககள் கா ணமாக PM10 
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இன் அதிக ிக்கும் நில மட்ட மசறிவு ரமரல குறிப்பிடப்பட்ட 
மாதி ிகரளப் பயன்படுத்தி கணிக்கப்பட்டது மை்றும் அதன் 
விரளவாக PM10 இன் மசறிவு ரதசிய காை்று த  த நிரலகளுடன் 
ஒப்பிடப்பட்டது. 
 

வானிரல தைவு 

மாசுகரள சிதைடிப்பதிலும், வளிமண்டலத்தில் மாசுரவ 
உருவாக்குவதிலும் திட்டப் பகுதியின் வானிரல ஆய்வு மிக முக்கிய 
பங்கு வகிக்கிைது. தை்ரபாரதய ஆய்வில், அக்ரடாப  ் 2021 முதல் 
டிசம்ப  ்2021 வர .  

 

 

படம் 4.1: திட்ட தளத்தின் வின்ட்மைாஸ் வரைபடம் 

அக்மடாபை் 2021 முதல் டிசம்பை் 2021 வரை 

 



Draft EIA/EMP for Nallroad Village Rough Stone & Gravel Quarry Cluster located in Nallroad 

Village, Kangayam Taluk, Tiruppur District, Tamil Nadu. Total Cluster area is 8.72.73 Ha.  

 

Lessee: Thiru. A. D. Elango, Lease Area: 4.16.23 Ha 

Chapter 4: Anticipated Environmental Impacts and Mitigation Measures 

 

Enviro Resources, Mumbai  159 

4.3.1 சுைங்கப் பகுதியில் இருந்து பவளிமயற்றும் கணக்கீடுகள் 

திட்டப் பகுதியில் பல்ரவறு நடவடிக்ரககள் மூலம் அகழ்வா ாய்சச்ி 
என்பது, அகழ்வா ாய்சச்ி குழி(கள்) மை்றும் அகழ்வா ாய்சச்ிப் 
பகுதியில் நிகழும் மசயல்களான ரதாண்டுதல், தூக்குதல், இழுத்தல் 
மை்றும் ஏை்றுதல்/இைக்குதல் ரபான்ைவை்ரை உள்ளடக்கிய ஒரு பகுதி 
ஆதா மாகக் கருதப்படுகிைது. இந்த பகுதிகளில் இருந்து மவளிரயறும் 
தூசி இயை்ரகயில் தப்பிக்கும். அகழ்வா ாய்சச்ி மசயல்பாடுகள், 
ஏை்றுதல் / இைக்குதல் மசயல்பாடுகள் ஆகியரவ தூசி உமிழ்ரவ 
ஏை்படுத்தும், இருப்பினும் அது இயந்தி ங்களின் மசயல்பாடட்ு 
பகுதியில் மடட்ுரம இருக்கும். அவை்றின் மசயல்பாட்டிலிருந்து வாயு 
உமிழ்வு குரைவாகவும் திட்டத்திை்குள் குரைவாகவும் இருக்க 
ரவண்டும். அகழ்வா ாய்சச்ி மசய்யப்பட்ட மபாருட்கரள திட்ட 
தளத்தில் இருந்து குப்ரப மகாடட்ும் இடங்களுக்கு மகாண்டு மசல்வது 
வ ி ஆதா மாக வரகப்படுதத்ப்படட்ுள்ளது. இழுத்துச ் மசல்லும் 
சாரலயில் குப்ரபத் மதாட்டி நக வ்து திட்டப் பகுதிக்குள் இருக்கும் 
என்பதால், குடியிருப்புப் பகுதியில் பாதகமான பாதிப்புகள் எதுவும் 
ஏை்படாது. 
 

எக்ஸ்கரவசன் மசயல்பாட்டிை்கான தூசி ப வல் மாடலிங் 

தை்ரபாரதய ஆய்வில், யுரனமடட ்ஸ்ரடடஸ்் சுை்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு 
நிறுவனம் (யுஎஸ்இபிஏ-42 மதாட )் அங்கீக ிக்கப்பட்ட கணித 
சமன்பாடுகள் மபாருள் ரபாக்குவ த்து உட்பட திட்டத்தில் மவவ்ரவறு 
மசயல்பாடுகளுக்கான மசறிவுகரளக் கணிக்கப் 
பயன்படுத்தப்படட்ுள்ளன. துகள் உமிழ்ரவக் கணிக்க, என்விட் ான்ஸ் AERMOD கிளவுட.் (Air Dispersion Modeling Software) ISCST3 அடிப்பரடயிலான 
இரடமுகம் - காை்றின் த த்தில் ஏை்படும் மாை்ைங்கரளக் கணிக்கப் 
பயன்படுத்தப்பட்டது, அதாவது துகள்களின் அதிகபடச் தர  மட்ட 
மசறிவு (GLC's). ஒர  மாதி ியான உமிழ்வு விகிதங்களுக்கு குறுகிய கால 
மாதி ி விருப்பங்கள் ரத ந்்மதடுக்கப்பட்டன. தை்ரபாரதய வழக்கில் PM10, PM2.5, SO2 மை்றும் NO2 ஆகியவை்றின் தீ ம்ானத்திை்கு ஏ  ்மாடலிங் 
கடட்ுப்படுத்தப்படட்து. பல்ரவறு திட்ட மசயல்பாடுகளுக்கு 
ஏை்றுக்மகாள்ளப்பட்ட உமிழ்வு கா ணிகள் கீரழ 
குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன: 
 

எக்ஸ்கரவசன் மை்றும் மபாருடக்ரள ஏை்றுதல்/இைக்குவதை்கான 
உமிழ்வு கா ணி 
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அகழ்வா ாய்சச்ி மை்றும் மபாருள் ரகயாளுதலுக்காக USEPA - 42 
மதாட ின்படி உமிழ்வு கா ணி ஏை்றுக்மகாள்ளப்பட்டது. 
ரடாசிங் ஆபர ஷன் மசய்ய: 
EFPM10 (kg/hr) = 0.34 X s1.5(%) / M1.4(%) 

எங்ரக, EFPM10 (kg/hr) = கிரலா/மணியில் உமிழ்வு கா ணி S = எரடயின் சதவீதத்தில் வண்டல் உள்ளடக்கம் 

M = எரடயின் சதவீதத்தில் ஈ ப்பதம் 

மபாருள் ஏை்றுதல்/இைக்குதல்: 
EFPM10 (kg/hr) = 0.34 [0.119 / M0.9] 

where, EFPM10 (kg/hr) = கிரலா/டன் உமிழ்வு கா ணி 
M = எரடயின் சதவீதத்தில் ஈ ப்பதம். 
திட்டத்திை்குள் மபாருள் கடத்தலுக்கான உமிழ்வு கா ணி: 
உமிழ்வு விகிதம் மண்ணின் பண்புகள், தட்பமவப்ப நிரலகள், வாகனப் 
ரபாக்குவ த்து, காை்ைாரலகள் மை்றும் இயந்தி  மசயல்பாடு உள்ளிட்ட 
பல கா ணிகரளச ் சா ந்்துள்ளது. உமிழ்வு விகிதத்ரதக் 
கணக்கிடுவதை்கான அனுபவச ்சமன்பாடு கீரழ உள்ளது. 
E= k*(1.7) *(s/12) *(S/48) *(W/2.7)0.7*(W/2.7)0.7 (w/4)0.5 * (365-p/365) g/VKT 

 

where, 

E = உமிழ்வு விகிதம் K = துகள் அளவு மபருக்கி s=சாரல ரமை்ப ப்பு மபாருளின் வண்டல் உள்ளடக்கம் S= ச ாச ி வாகன ரவகம் (கிமீ/மணி) W=ச ாச ி வாகன எரட (டன்) w=சக்க ங்களின் ச ாச ி எண்ணிக்ரக p= வருடத்திை்கு குரைந்தபடச்ம் 0.254mm மரழப்மபாழிவு உள்ள 
நாட்களின் எண்ணிக்ரக 

உருவாக்கப்பட்ட ஐரசாப்மலத்கள் முரைரய PM10, PM2.5, SO2 மை்றும் NO2 
க்கு படம் 1.1 (a), படம் 1.1 (b), படம் 1.1 (c) மை்றும் படம் 1.1 (d) இல் 
காட்டப்படட்ுள்ளன. PM10, PM2.5, SO2 மை்றும் NO2 ஆகியவை்றிை்கான 
அகழ்வா ாய்சச்ி, ஏை்றுதல் மை்றும் இைக்குதல் நடவடிக்ரககளின் 
அதிகபடச் GLC முரைரய 10.2 µg/m3, 5.9 µg/m3, 2.3 µg/m3 மை்றும் 2.7 µg/m3 
எனக் கண்டறியப்படட்ு, அதில் காட்டப்படட்ுள்ளது. அடட்வரண 4.1 
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அட்டவரண 4.1: அதிகபட்ச தரை மட்ட பசறிவு 
 

வ. 
எண் மாசுபடுத்திகள் 

அதிகபட்சம். GLC அனுசைிக்கப்பட்டது, 
(µg/m3) 

தூைம் மற்றும் 
திரச 

1 PM10 11.5 800, SW 

2 PM2.5 7.0 800, SW 

3 SO2 5.7 800, SW 

4 NO2 6.2 800, SW 

 

 

படம் 4.2: PM10க்கு 24 மணி மநை நிலம் - நிரல பசறிவுகள் 

கணிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ஐமசாப்பளத் 
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படம் 4.3: பி.எம். 2.5க்கு 24 மணி மநை நிலம் - நிரல பசறிவுகள் 

கணிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ஐமசாபிளத் 

 

படம் 4.4: SO2 க்கு 24 மணிமநை நிலம் - நிரல பசறிவுகள் கணிக்கப்பட்ட 

அதிகபட்ச ஐமசாபிளத் 
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படம் 4.5: NO2 க்கு 24 மணிமநை நிலம் - நிரல பசறிவுகள் 

கணிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ஐமசாபிளத் 

 

விரளவு தாக்கம் 

கண்காணிப்பு நிரலயத் திட்ட தளத்தில் முரைரய PM10, PM2.5, SO2 

மை்றும் NO2 க்கான சுை்றுப்புை காை்றின் த த்தில் கடட்ுமான 

நடவடிக்ரககள் (அகழாய்வு மை்றும் நசுக்குதல்) கா ணமாக ஏை்படும் 

தாக்கம் அட்டவரண 4.2 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளது, இதன் விரளவாக 

மசறிவு நிரல NAAQS க்குள் உள்ளது என்பரதக் காடட்ுகிைது.  

 

அட்டவரண 4.2: திட்ட தளத்தில் அகழ்வாைாய்சச்ியின் விரளவாக 

நிரலகள் 
  

நிரலயத்தின் 
பபயை ்

மாசுபடுத்திகள் 
மாதிைி 

நிரலயம் 

அதிகபட்சம். 
அடிப்பரட 
ஒப்பந்தம். 

(µg/m3) 

அதிகைிக்கும் 
GLC (µg/m3) 

விரளவாக 
பசறிவு 

(µg/m3) 

NAAQS 

(µg/m3) 

திட்ட தளம் PM10 AAQ 1 52.0 2.0 54.0 100 

திட்ட தளம் PM2.5 AAQ 1 32.2 0.7 32.9 60 
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நிரலயத்தின் 
பபயை ்

மாசுபடுத்திகள் 
மாதிைி 

நிரலயம் 

அதிகபட்சம். 
அடிப்பரட 
ஒப்பந்தம். 

(µg/m3) 

அதிகைிக்கும் 
GLC (µg/m3) 

விரளவாக 
பசறிவு 

(µg/m3) 

NAAQS 

(µg/m3) 

திட்ட தளம் SO2 AAQ 1 9.8 0.6 10.4 80 

திட்ட தளம் NO2 AAQ 1  25.1 0.7 25.1 80 

 

அட்டவரண 4.3: பவவ்மவறு கண்காணிப்பு இடங்களில் 

எக்ஸ்கமவசன் விரளவாக நிரலகள் 

வ. 
எண் 

இடங்கள் 

PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) 

Inc 
அதிக 
பட்சம் 

பமாத்தம் Inc 
அதிக 
பட்சம் 

பமாத்தம் Inc 
அதிக 
பட்சம் 

பமாத்தம் Inc 
அதிக 
பட்சம் 

பமாத்தம் 

1 AAQ-1 2 52 54 0.7 32.2 32.9 0.6 9.8 10.4 0.7 25.1 25.8 

2 AAQ-2 0.8 49 49.8 0.2 23.8 24 0.2 8 8.2 0.3 20.4 20.7 

3 AAQ-3 0.6 54.4 55 0.1 25.9 26 0.1 9.2 9.3 0.2 19.4 19.6 

4 AAQ-4 0.4 50.9 51.3 0.1 24.7 24.8 0.1 8.2 8.3 0.1 19.8 19.9 

5 AAQ-5 2.4 51.1 53.5 0.2 24.4 24.6 0.2 9.2 9.4 0.5 18.2 18.7 

6 AAQ-6 1.2 55.1 56.3 0.1 22.9 23 0.1 7.7 7.8 0.1 19.6 19.7 

7 AAQ-7 1 50.3 51.3 0.1 26 26.1 0.1 9.4 9.5 0.1 24.1 24.2 

8 AAQ-8 1 49.4 50.4 0.1 24 24.1 0.1 7.9 8 0.1 19.2 19.3 

NAAQS (µg/m3) 100 60 80 80 

 

4.3.3 காற்று மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள் 

சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள சு ங்க நடவடிக்ரககளால் சுை்றுப்புை 
காை்றில் உள்ள துகள்களின் மசறிவுகளில் சிறிது அதிக ிப்பு இருக்கும். 
ரபாக்குவ த்தின் கா ணமாக மசயலில் உள்ள மசயல்பாடட்ு 
பகுதிகளுக்குள் (குவா ி பகுதி) துகள்களின் அளவு அதிகமாக 
இருக்கும். இருப்பினும், ஆய்வுப் பகுதியில் அரமந்துள்ள 
கி ாமங்களில் தூசி மசறிவில் குறிப்பிடத்தக்க அதிக ிப்பு இருக்காது. 
ரமலும், சு ங்கம் மை்றும் அதனுடன் மதாட ப்ுரடய நடவடிக்ரககளில் 
இருந்து தூசி உை்பத்திரயக் கடட்ுப்படுத்த கீரழ 
ப ிந்துர க்கப்படட்ுள்ளபடி காை்று மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு 
நடவடிக்ரககள் ரமை்மகாள்ளப்படும். 
சு ங்க நடவடிக்ரககளால் உருவாகும் காை்று மாசுபாடர்டத் தணிக்க 
பின்வரும் நடவடிக்ரககள் எடுக்கப்பட ரவண்டும்: 

• சாதகமை்ை காை்று மை்றும் வளிமண்டல சூழ்நிரலயில் 

மவடிப்பு இல்ரல. 

• துரளயிடும் இயந்தி ங்களில் ஈ மான துரளயிடல் 

ஏை்பாடுகள் அல்லது தூசி ரசக ிப்பான் 

மபாருத்தப்பட்டிருக்கும். 
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• சீ ான இரடமவளியில் இழுத்துச ் மசல்லும் சாரலகளில் 

தண்ணீ  ்மதளிக்கப்படுகிைது. 

• ரபாக்குவ த்து சாரலயின் வழக்கமான ப ாம ிப்பு. 

• இழுத்துச ் மசல்லும் சாரல அகலமாகவும் சுருக்கமாகவும் 

ரவக்கப்படும். 

• அரனத்து இழுத்துச ் மசல்லும் அலகுகளும் (டிப்ப க்ள்) 

கசிரவத் தவி க்்க மல்டி ரகப் மபாறிமுரையால் 

மூடப்பட்டிருக்கும். 

• தூசி உமிழ்ரவக் கடட்ுப்படுத்த ஏை்றுதல் நடவடிக்ரககளின் 

ரபாது நீ  ்மதளித்தல். 

• வாகனங்கள் மை்றும் இயந்தி ங்களின் வழக்கமான 

ப ாம ிப்பு. 

• பணியாள க்ளுக்கு தூசி முகமூடிகள் வழங்குதல். 

• குத்தரக எல்ரலரயச ் சுை்றி, அதாவது 7.5மீ பாதுகாப்பு 

மண்டலத்தில் அட த்்தியான பசர்சப் படர்டரய நடுவது 

காை்ரை உரடக்கும் மசயலாகச ்மசயல்படும். 

• காை்று மாசுபாடர்டக் கடட்ுப்படுதத் நல்ல வீடட்ு ப ாம ிப்பு 

நரடமுரைப்படுத்தப்படும். 

 

4.4 சத்தம் / அதிை்வுகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் 
தாக்கம் 

4.4.1 மவரலச ்சூழலின் காைணமாக ஏற்படும் இரைசச்ல் பாதிப்பு 

அதிக இர சச்ல் அளவுகள் குவா ி மதாழிலாள க்ளுக்கு மபரும் 
சுகாதா  ஆபத்ரத ஏை்படுத்துகின்ைன. அரல வடிவிலான சத்தம் 
மசவிப்பரைரய தாக்கும் ரபாது, அது அதி வ்ரடயத் மதாடங்குகிைது, 
காதில் உள்ள மை்ை மமன்ரமயான திசுக்கள் மை்றும் உறுப்புகரளத ்
தூண்டுகிைது. சத்தத்தின் அளவு சகிப்புத்தன்ரம வ ம்புகரள 
மீறினால், அது எ ிசச்லூடட்ும் மை்றும் தீவி  நிகழ்வுகளில் ரகடக்ும் 
இழப்புக்கு வழிவகுக்கும் அமசௌக ியம் வடிவில் மவளிப்படுகிைது. ஒலி 
மாசுபாட்டின் தீங்கு விரளவிக்கும் விரளவுகள் ஒலி அழுத்த நிரல 
மை்றும் அதி ம்வண் ஆகியவை்றுடன் மடட்ுமல்லாமல், மவளிப்படும் 
மமாத்த கால அளவு மை்றும் நப ின் வயது ஆகியவை்றுடன் 
மதாட ப்ுரடயது. மவளிப்படும் மதாழிலாள க்ள் மீது அதிக இர சச்ல் 
அளவுகளின் பாதகமான விரளவுகள் ஏை்படலாம்: 

• எ ிசச்ல்; 

• ரசா வ்ு; 
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• ரகடக்ும் வ ம்பு வ ம்பின் தை்காலிக மாை்ைம்; 

• நி ந்த  மசவிப்புலன் இழப்பு; மை்றும் 

• உய  ் இ த்த அழுத்தம் மை்றும் உய  ் இ த்த மகாழுப்பு 

ரபான்ைரவ. 

• சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள குவா ியில் சத்தத்தின் 

ஆதா ங்கள் பின்வருமாறு: 

• துரளயிடுதல் & மவடித்தல்; 

• ஏை்றுதல் & இைக்குதல்; 

• வாகன இயக்கம். 

 

பின்வரும் அட்டவரண-4.4 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளபடி, பல்ரவறு 
சு ங்க நடவடிக்ரககளின் கா ணமாக, இர சச்ல் அளவுகளின் 
சாத்தியமான உருவாக்கம் இருக்கும். 

 

அட்டவரண 4.4 சுைங்க நடவடிக்ரககளில் இருந்து 
எதிை்பாைக்்கப்படும் ஒலி அளவுகள் 

உபகைணங்கள் எதிை்பாைக்்கப்படும் இரைசச்ல் 
நிரலகள் dB(A) 

துரளயிடுதல் 80-90 

மண்மவட்டி 75-85 

டிப்ப க்ள் (2) 65-75 

அமுக்கி 75-85 

 

4.4.2 தரை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாரறகள் காைணமாக 
ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

அங்கீக ிக்கப்பட்ட சு ங்கத் திட்டத்தின்படி, தாமதமான 
மடட்டரனட்ட க்ளின் உதவியுடன் கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு 
ரமை்மகாள்ளப்படும். 
 

எக்ஸ்கரவசன், துரளயிடுதல் மை்றும் மவடித்தல், ரபாக்குவ த்து 
வாகனங்கள் ரபான்ை சு ங்க இயந்தி ங்களின் மசயல்பாடு 
கா ணமாக இப்பகுதியில் சு ங்க நடவடிக்ரககளால் நில அதி வ்ு 
எதி ப்ா க்்கப்படுகிைது. இருப்பினும், இந்த குவா ியில் இருந்து நில 
அதி வ்ுக்கான முக்கிய ஆதா ம் மவடிப்பு ஆகும். குவா ி குத்தரகப் 
பகுதிரயச ்சுை்றியுள்ள கி ாமங்களில் அரமந்துள்ள வீடட்ு வீடுகளில் 
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நில அதி வ்ுகளின் மபரும் தாக்கத்ரத அவதானிக்கலாம். கசச்ா 
வீடுகள் அதி வ்ுகளால் வி ிசல் மை்றும் ரசதம் ஏை்படுவதை்கான 
வாய்ப்புகள் அதிகம். இது தவி , தர  அதி வ்ுகள் அருகிலுள்ள 
குடியிருப்புகளில் ஒரு பயத்ரத உருவாக்கலாம். 
 

குண்டுமவடிப்பு நடவடிக்ரககளால் ஏை்படும் மை்மைாரு தாக்கம் 
பைக்கும் பாரைகள் ஆகும். இரவ சு ங்க குத்தரக பகுதிக்கு 
அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவசாய வயல்களில் விழுந்து, 
நப க்ளுக்கு காயம் அல்லது கட்டரமப்புகளுக்கு ரசதம் ஏை்படலாம். 
குவா ி குத்தரகப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள மப ிய குடியிருப்பு 
1.10 கிமீ, மதன்கிழக்கில் மகாட்டாம்பட்டி கி ாமத்தில் உள்ளது. 
மகாட்டாம்பட்டி கி ாமத்தில் சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள 
சு ங்கங்களில் மவடிப்பதால் ஏை்படும் நில அதி வ்ுகள் அனுபவ 
சமன்பாடர்டப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிைது: விரும்பிய கல் 
உை்பத்திரயப் மபறுவதை்கு மவடிப்பதை்கு 17 கிரலா / நாள் 
மவடிமருந்துகரளப் பயன்படுத்த உத்ரதசிக்கப்படட்ுள்ளது. 
 

உசச் துகள் ரவகத்ரத (PPV) மதிப்பிடுவதை்குப் பயன்படுத்தப்படும் 
அனுபவச ்சமன்பாடு: 
V= 417.8 {D/(Q0.5)}-1.265 

இங்கு. 
V= மிமீ/வி இல் உசச் துகள் ரவகம் 

D= மவடிப்பு இடம் மை்றும் m இல் உள்ள ரகஜ் புள்ளி இரடரய உள்ள 
தூ ம் 

Q=ஒரு மவடிப்புக்கு மவடிக்கும் மபாருளின் அளவு கிரலா 

 

அட்டவரண 4.5: பவவ்மவறு பவடிப்புக் கட்டணங்களுக்கான 
மதிப்பிடப்பட்ட உசச்த் துகள் மவகம் 

குண்டுபவடிப்பு தளத்தில் 
இருந்து தூைம், மீ 

பவடிபபாருள்/பவடிப்பு 
அளவு, கி.கி 

பிபிவி, 
மிமீ/வி 

100 101 22.8 

150 101 13.7 

200 101 9.5 

250 101 7.2 

300 101 5.7 
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350 101 4.7 

400 101 4.0 

450 101 3.4 

500 101 3.0 

550 101 2.6 

600 101 2.4 

650 101 2.1 

700 101 1.9 

750 101 1.8 

800 101 1.6 

850 101 1.5 

900 101 1.4 

950 101 1.3 

1000 101 1.2 

குறிப்பு: டிரல மடட்டரனட்ட க்ரளப் பயன்படுத்துவதால் மவடிப்பதில் 
ஏை்படும் தாமதக் கா ணிரய அனுபவ சூத்தி ம் கணக்கில் 
எடுத்துக்மகாள்ளவில்ரல. 
 

PPV இன் பாதுகாப்பான வ ம்புக்கான த நிரலகள் 29/8/1997 
ரததியிட்ட சுை்ைறிக்ரக எண். 7 மூலம் பாதுகாப்பான நிரல 
அளவுரகால்களுக்காக சு ங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குந கத்தால் 
நிறுவப்பட்டது. தன்பாத் சு ங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குந ின் 
(டிஜிஎம்எஸ்) வழிகாடட்ுதலின்படி மவடிப்பினால் ஏை்படும் நில 
அதி வ்ுக்கான அனுமதிக்கப்பட்ட த நிரலகள் அட்டவரண-4.6 இல் 
மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவரண 4.6: அனுமதிக்கப்பட்ட உசச் துகள் மவகம் (மிமீ/வி) 

கட்டரமப்பு வரக 

ஆதிக்கம் பசலுத்தும் தூண்டுதல் 
அதிை்பவண், பெை்ட்ஸ் 

<8 
பெை்ட்ஸ் 

8 – 25 
பெை்ட்ஸ் 

>25 
பெை்ட்ஸ் 

A] உைிரமயாளருக்குச ்பசாந்தமில்லாத 
கட்டிடங்கள்/கட்டரமப்புகள் 

வீடட்ு வீடுகள்/கடட்ரமப்புகள் 
(குசச்ா மசங்கல் மை்றும் 

சிமமண்ட்) 
5 10 15 
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கட்டரமப்பு வரக 

ஆதிக்கம் பசலுத்தும் தூண்டுதல் 
அதிை்பவண், பெை்ட்ஸ் 

<8 
பெை்ட்ஸ் 

8 – 25 
பெை்ட்ஸ் 

>25 
பெை்ட்ஸ் 

மதாழில்துரை கடட்ிடங்கள் (RCC 
மை்றும் கட்டரமக்கப்பட்ட 

கட்டரமப்புகள் 

10 20 25 

வ லாை்று முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்த மபாருள்கள் மை்றும் 
உண த்ிைன் கட்டரமப்புகள் 

2 5 10 

B] குரறந்த ஆயுட்காலம் பகாண்ட உைிரமயாளருக்கு 
பசாந்தமான கடட்ிடங்கள் 

வீடட்ு வீடுகள்/கடட்ரமப்புகள் 
(குசச்ா மசங்கல் மை்றும் 

சிமமண்ட்) 
10 15 25 

மதாழில்துரை கடட்ிடங்கள் 
(RCC& கட்டரமக்கப்பட்ட 

கட்டரமப்புகள்) 
15 25 50 

ஆதா ம்: 29/08/1997 ரததியிட்ட DGMS சுை்ைறிக்ரக எண். 7 

 

ரமரல உள்ள அட்டவரணயில் இருந்து, குண்டுமவடிப்பு பகுதியில் 
குறிப்பிடத்தக்க நில அதி வ்ுகரள ஏை்படுத்தாது. DGMS ப ிந்துர த்த 
அனுமதிக்கப்பட்ட வ ம்புகளுக்குள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் நில 
அதி வ்ுகள் நன்ைாக இருக்கும். இருப்பினும், நில அதி வ்ுகள் மை்றும் 
குண்டுமவடிப்பினால் ஏை்படும் பாரைகள் ஆகியவை்ைால் ஏை்படும் 
பாதிப்புகரளத் தவி க்்க கூடுதல் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்ரககள் 
எடுக்கப்பட ரவண்டும். 
 

4.4.3 தாக்கங்கரளக் குரறப்பதற்கான நடவடிக்ரககள் சத்தம் 
கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள் 

சுை்றுப்புை இர சச்ல் அளரவ வ ம்புகளுக்குக் கீரழ ரவத்திருக்க 
பின்வரும் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்ரககள் பின்பை்ைப்படும். 
முன்மமாழியப்படட் வி ிவாக்கத் திட்டத்திலும் இதுரவ மதாட ப்படட்ு 
பலப்படுத்தப்படும்: 
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• துரளயிடுதல் சத்தத்ரதக் குரைக்க உதவும் கூ ர்மயான 

து ப்பண பிடக்ரளக் மகாண்டு ரமை்மகாள்ளப்படும். 

• இ ண்டாம் நிரல மவடிப்பு முை்றிலும் தவி க்்கப்படும் மை்றும் 

பாரைகரள உரடப்பதை்கு ரெட் ாலிக்  ாக் பிர க்க /்ஜாக் 

சுத்தியல் பயிை்சிகள் பயன்படுத்தப்படும். 

• ச ியான இரடமவளி, சுரம, தண்டு மை்றும் உகந்த 

கட்டணம்/தாமதத்துடன் கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு 

ப ாம ிக்கப்படும். 

• சாதகமான வளிமண்டல நிரலயிலும், மதியம் 12.00 மணி முதல் 

பிை்பகல் 2.00 மணி வர  மனித க்ள் நடமாட்டம் குரைவாக 

இருக்கும் ரபாது குண்டுமவடிப்பு ரமை்மகாள்ளப்படும். 

• சத்தம் வருவரதக் குரைக்க, முரையான ப ாம ிப்பு, எண்மணய் 

தடவி, சீ ான இரடமவளியில் மமஷின் தடவுதல் ஆகியரவ 

மசய்யப்படும். 

• அதிக அளவு சத்தத்ரத உருவாக்கும் இயந்தி ங்களில் 

பணியம த்்தப்பட்ட மதாழிலாள க்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட 

அரைகரள வழங்குதல். 

• பசுரமப் படர்ட/ரதாட்டம் சு ங்க நடவடிக்ரக பகுதிரயச ்

சுை்றிலும், இழுத்துச ்மசல்லும் சாரலகளிலும் உருவாக்கப்படும்.  

• ஆபர ட்ட க்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இய  ் பிளக்குகள் ரபான்ை 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபக ணங்கள் (PPE) வழங்கப்படும் 

மை்றும் 

• சத்தம் குறித்து அவ்வப்ரபாது கண்காணிப்பு மசய்யப்படும். 

 

தரை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாரறகரள 
கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்ரககள் 

குவா ியில் குண்டுமவடிப்பு நடவடிக்ரககள் ஆழமான துரள 
துரளத்தல் மை்றும் தாமதமான மடட்டரனட்ட க்ரளப் பயன்படுத்தி 
மவடித்தல் மூலம் ரமை்மகாள்ளப்படுகின்ைன, இது தர  
அதி வ்ுகரளக் குரைக்கிைது. நில அதி வ்ு மை்றும் பைக்கும் 
பாரைகரளத் தணிக்க மபாதுவாகப் பின்பை்ைப்படும் மை்றும் 
தை்ரபாது முன்மமாழியப்பட்ட நடவடிக்ரககள் கீரழ 
விவ ிக்கப்படட்ுள்ளன: 

• அதிக கட்டணம் வசூலிப்பரதத் தவி க்்கவும் பாதுகாப்பான 

மவடிப்பிை்காகவும் ச ியான அளவு மவடிக்கும், மபாருத்தமான 
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தண்டுப் மபாருடக்ள் மை்றும் மபாருத்தமான தாமத அரமப்பு 

பின்பை்ைப்படும். 

• தர  அதி வ்ு மை்றும் பைக்கும் பாரைகரள கடட்ுப்படுத்த 

முரையான மவடிப்பு வடிவரமப்பு மசய்யப்படும். 

• குண்டுமவடிப்பிலிருந்து ரபாதுமான பாதுகாப்பான தூ ம் 

ப ாம ிக்கப்படும். 

• ஒரு தாமதத்திை்கான கட்டணம் குரைக்கப்படும் மை்றும் ஒரு 

குண்டுமவடிப்புக்கு அதிக எண்ணிக்ரகயிலான தாமதங்கள் 

பயன்படுத்தப்படும்; 

• குண்டுமவடிப்பின் ரபாது, அருகிலுள்ள மை்ை நடவடிக்ரககள் 

தை்காலிகமாக நிறுத்தப்படும்; 

• பா ம், ஆழம், விட்டம் மை்றும் இரடமவளி ரபான்ை துரளயிடல் 

அளவுருக்கள் ச ியான மவடிப்ரபக் மகாடுக்க ச ியாக 

வடிவரமக்கப்படும். 

• எம்எல் எல்ரலக்கு அருகில் மசயல்படும் குவா ியில் வய  ்மமஷ் 

மை்றும் மணல் மூடர்டகரளப் பயன்படுத்தி மஃபிள் பிளாஸ்டிங் 

நடத்தப்படும். 

 

4.5 நீை் சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் மீதான தாக்கம் 

 

4.5.1 மமற்பைப்பு நீை் மீதான தாக்கத்தின் தாக்கம் 

ஆய்வு பகுதி காரவ ி ஆை்றுப்படுரகயின் ஒரு பகுதியாகும். 10 கிமீ 
ஆய்வுப் பகுதியானது சிறிய ஓரடரயக் மகாண்டுள்ளது, இது வடக்கு 
திரசயில் 5.93 கிமீ மதாரலவில் உள்ள மநாய்யல் ஆறு ஆகும். 
 

மாை்ைப்பட்ட நிலப்ப ப்பு சு ங்க குத்தரக பகுதிக்குள் வடிகால் 
மாை்றும். இருப்பினும், சு ங்க குத்தரக பகுதிக்கு மவளிரய 
நிலப்ப ப்பு அல்லது வடிகால் அரமப்பில் எந்த மாை்ைமும் இருக்காது. 
இருப்புக்கள் தீ ந்்த பிைகு சு ங்க நடவடிக்ரககளின் முடிவில், அந்த 
பகுதி ஏை்றுக்மகாள்ளக்கூடிய சுய-நிரலயான சுை்றுசச்ூழல் 
அரமப்புக்கு மீட்டரமக்கப்படும், பாதுகாப்பு மண்டலம் மை்றும் 
குவா ி பகுதியின் ரமல் மபஞ்சுகளில் பசர்ச மபல்ட் உருவாக்கப்படும். 
சு ங்க நடவடிக்ரகக்கு ரமை்ப ப்பு நீ  ் பயன்படுத்தப்படாது. ரமலும், 
குவா ியில் இருந்து ரமை்ப ப்பு நீ ந்ிரலகளில் மவளிரயை்ைம் 
இருக்காதுகுவா ி மை்றும் அரதச ்சா ந்்த மசயல்பாடுகளில் கழிவு நீ  ்
உை்பத்தி இல்ரல. எனரவ ரமை்ப ப்பு நீ ில் எந்த பாதிப்பும் ஏை்படாது. 
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குவா ி அலுவலகம் மை்றும் தங்குமிடங்களில் இருந்து வீடட்ுக் 
கழிவுகள் மடட்ுரம உை்பத்தி மசய்யப்படும். வீடட்ுக் கழிவுகள் மசப்டிக் 
ரடங்கில் மவளிரயை்ைப்படட்ு அரதத் மதாட ந்்து ஊைரவக்கப்படும். 
தவி , ரமன்ட் அவுட் மமட்டீ ியலில் நசச்ுத் தன்ரம இருக்காது, இது 
நிலத்தடி/ரமை்ப ப்பு நீர  மாசுபடுத்தும். எனரவ, ரமை்ப ப்பு நீ  ்
ஆட்சியில் சு ங்கத்தின் மிகக் குரைவான தாக்கம் இருக்கும் என்பது 
மவளிப்பரடயானது. 
 

4.5.2 நிலத்தடி நீைில் தாக்கம்  
சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள மை்றும் அதனுடன் மதாட ப்ுரடய 
மண்ணில் எந்த நசச்ுப் மபாருட்களும் இல்ரல. சாதா ணக் கல் மை்றும் 
ச ரள ஆகியரவ மந்த மை்றும் இ சாயன விரனத்திைன் இல்லாத 
மூலப்மபாருள்களாகும். ரமலும், சு ங்க மசயல்பாட்டில் இ சாயனங்கள் 
அல்லது அபாயக மான மபாருட்களின் பயன்பாடு இல்ரல. இதனால், 
சு ங்கப் பணிகளால் நிலத்தடி நீ  ் மாசுபடுவரதக் கருத்தில் மகாள்ள 
முடியாது. 
 

இப்பகுதியில் உள்ள நீ  ் ரகாரட காலத்தில் 67 மீ மை்றும் 
மரழக்காலத்தில் 63 மீ ஆகும், இது அருகிலுள்ள ஆழ்துரள கிணறுகள் 
மை்றும் ஏை்கனரவ உள்ள தனியா  ் ஆழ்துரள கிணறுகளில் இருந்து 
மபைப்பட்ட த வுகளில் இருந்து கவனிக்கப்படுகிைது. குத்தரக பகுதி 
முழுவதுமாக பா ிய சா ர்னாரகட் உருவாக்கத்தால் மூடப்பட்டுள்ளது. 
அதனால் நிலத்தடி நீ  ்பி சர்ன வ ாது. 
 

இதனால், சு ங்க நடவடிக்ரககள் நிலத்தடி நீ ில் குறுக்கிடாது. ரவரல 
மசய்யும் குவா ி குழிகளில் நிலத்தடி நீ  ் கசியும். இந்த தண்ணீ  ்
கீழ்பகுதியில் உருவாக்கப்பட்ட குவா ி சம்ப்பில் ரசக ிக்கப்பட்டு, 
ரதங்க அனுமதிக்கப்படும். இந்த தண்ணீ  ் தூசிரய அடக்குவதை்கும், 
ரதாட்டத்துக்கும் பயன்படுத்தப்படும். சிறிய அளவிலான சு ங்க 
மசயல்பாடுகரளக் கருத்தில் மகாண்டு, சிறிய அளவிலான கசிவு நீ  ்
மட்டுரம எதி ப்ா க்்கப்படுகிைது. இதனால், அருகில் உள்ள 
கி ாமங்களில் நிலத்தடி நீ  ் மட்டம் குரைவதில் குறிப்பிடத்தக்க 
பாதிப்பு எதுவும் ஏை்படாது 
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அருகிலுள்ள குவா ிகளில் உள்ள அனுபவத்தின் அடிப்பரடயில், சிறிய 
கசிவு சாத்தியம் இருப்பதால் குவா ி குழியிலிருந்து கசிவு நீர  பம்ப் 
மசய்ய ரவண்டிய அவசியமில்ரல. சு ங்கப் பணிகள் நிரைவரடந்த 
பிைகு, மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட குழி, மரழநீர த் ரதக்கி நீ த்்ரதக்கமாக 
உருவாக்கப்படும். இதனால், அப்பகுதியில் நிலத்தடி நீ ம்ட்டத்ரத 
ரமம்படுத்த இது உதவும். 
 

4.5.3 நீை் சூழலுக்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• சு ங்க நடவடிக்ரகயின் ரபாது கழிவு நீ  ்உருவாக்கப்படாது. 

• குவா ி அலுவலகத்தில் இருந்து மவளிரயறும் வீடட்ுக் கழிவுநீர  

அகை்ை மசப்டிக் ரடங்குகள் மை்றும் ஊைரவக்கும் குழிகள் 

வழங்கப்படும். 

• சு ங்கப் பள்ளத்தில் மரழநீ  ் நுரழவரதத் தடுக்க மாரல 

வடிகால்கள் அரமக்கப்படும். 

• வண்டல் மண்ரண தடுத்து நிறுத்தும் இடங்களில் மதாட்டிகள் 

அரமத்தல். 

• சு ங்கக் குழியில் விழும் மரழநீ  ்கீழ் மபஞ்சுகளில் ரசக ிக்கப்படட்ு 

தூசிரய அடக்குவதை்கும் ரதாட்டத்துக்கும் பயன்படுத்தப்படும். 

• நிலத்தடி நீ ின் த ம் குறித்து மதாட ந்்து கண்காணிப்பு 

ரமை்மகாள்ளப்படும். 

 

பசயற்ரக ைசீாை்ஜ் மற்றும் மரழ நீை் மசகைிப்பு 

குவா ி நி வ்ாகம், அருகிலுள்ள கி ாமங்களில் உள்ள மபாதுக் 
கட்டிடங்களில், மரழநீர  ரசக ித்து, கிரடக்கும் ஆழ்துரளக் 
கிணறு/குழாய் கிணறு மூலம் நிலத்திை்கு சா ஜ்் மசய்ய, உள்ளூ  ்
கி ாம பஞ்சாயத்துகளின் முன் அனுமதியுடன் ரமை்கூர  அறுவரட 
கட்டரமப்புகரள அரமக்கும் படம்-4.5. ரமலும், அருகிலுள்ள 
பகுதியில் உள்ள நீ த்்ரதக்கம்/அரண, அருகிலுள்ள கி ாம மக்களுக்கு 
கூடுதல் நீ  ் ஆதா மாக மசயல்படுவரதாடு, அப்பகுதியின் நிலத்தடி 
நீ ம்ட்டத்ரத மீடம்டடுக்கவும் உதவும். 
 

4.5.3 நீை் சூழலுக்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• சு ங்க நடவடிக்ரகயின் ரபாது கழிவு நீ  ்உருவாக்கப்படாது. 

• குவா ி அலுவலகத்தில் இருந்து மவளிரயறும் வீடட்ுக் கழிவுநீர  

அகை்ை மசப்டிக் ரடங்குகள் மை்றும் ஊைரவக்கும் குழிகள் 

வழங்கப்படும். 
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• சு ங்கப் பள்ளத்தில் மரழநீ  ் நுரழவரதத் தடுக்க கா ல்ண்ட ்

வடிகால்கள் அரமக்கப்படும். 

• வண்டல் மண்ரண தடுத்து நிறுத்தும் இடங்களில் மதாட்டிகள் 

அரமத்தல். 

• சு ங்கக் குழியில் விழும் மரழநீ  ்கீழ் மபஞ்சுகளில் ரசக ிக்கப்படட்ு 

தூசிரய அடக்குவதை்கும் ரதாட்டத்துக்கும் பயன்படுத்தப்படும். 

• நிலத்தடி நீ ின் த ம் குறித்து மதாட ந்்து கண்காணிப்பு 

ரமை்மகாள்ளப்படும். 

 

பசயற்ரக ைசீாை்ஜ் மற்றும் மரழ நீை் மசகைிப்பு 

குவா ி நி வ்ாகம், அருகிலுள்ள கி ாமங்களில் உள்ள மபாதுக் 
கட்டிடங்களில், மரழநீர  ரசக ித்து, கிரடக்கும் ஆழ்துரள கிணறு/ 
குழாய் கிணறு மூலம் நிலத்திை்கு சா ஜ்் மசய்ய, உள்ளூ  ் கி ாம 
பஞ்சாயத்துகளின் முன் அனுமதியுடன் ரமை்கூர  அறுவரட 
கட்டரமப்புகரள அரமக்கும். ரமலும், அருகிலுள்ள பகுதியில் உள்ள 
நீ த்்ரதக்கம், அருகிலுள்ள கி ாம மக்களுக்கு கூடுதல் நீ  ்ஆதா மாக 
மசயல்படுவரதாடு, அப்பகுதியின் நிலத்தடி நீ ம்ட்டத்ரத 
மீடம்டடுக்கவும் உதவும். 
 

மகாத்து பகுதியில் மரழநீ  ் ரசக ிப்பு சாத்தியம் உள்ளது சு ங்க 
பகுதியில் ரவரல மசய்யாத சு ங்க குழிகளில் ரசக ிக்கப்படும் 
மை்றும் தூசி அடக்குமுரை மை்றும் ரதாட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படும்.  

 

4.6 நிலச ்சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககளில் தாக்கம் 

நிலசச்ூழல் புவியியல், நிலப்பயன்பாடு மை்றும் மண்ணின் தாக்கம் 
மை்றும் நிலத்தின் அரனத்து நிலச ் சூழல் கூறுகரளயும் 
உள்ளடக்கியதாகும். 
  

4.6.1 புவியியலில் தாக்கம் 

சு ங்கம் என்பது பூமியிலிருந்து மதிப்புமிக்க தாதுக்கள் அல்லது பிை 
புவியியல் மபாருடக்ரள பி ித்மதடுப்பதாகும். சு ங்க மசயல்பாடு 
புவியியலின் சு ண்டல் ஆகும். சு ங்கம் அப்பகுதியின் புவியியல் 
அரமப்பில் மாை்ைத்திை்கு வழிவகுக்கும். சு ங்கம் அப்பகுதியின் 
புவியியரலயும் மாை்றும், அதாவது அப்பகுதியின் தடர்டயான 
நிலப்ப ப்பு குழிகளுடன் அரல அரலயான நிலப்ப ப்புக்கு மாறும். 
சு ங்கம் முரையாக ரமை்மகாள்ளப்படாவிட்டால், அது நிலசச் ிவுகள், 
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அதாவது சு ங்கம் ரதாண்டுதல் ரபான்ை இட ப்ாடுகரள 
உருவாக்கலாம். புவியியலில் சு ங்க நடவடிக்ரகயின் தாக்கம் 4.16.23 
மெக்ரட  ் ப ப்பளவில் மடட்ுரம இருக்கும். இப்பகுதி கட்டரமப்பு 
 ீதியாக எந்த தவறும் ஏை்படாமல் உள்ளது மை்றும் பகுதியில் எந்த 
கா ஸ்்ட் நிலப்ப ப்பும் காணப்படவில்ரல. 
 

4.6.2 நிலப்பைப்பில் தாக்கம் 

சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள சு ங்க நடவடிக்ரக ML பகுதியின் 
தை்ரபாரதய நிலப்ப ப்ரப சிறிது மாை்றும். குத்தரக மானியத்தின் 
ரபாது அப்பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு அ சு நிலமாக இருந்தது, 
இதை்காக 24/09/2018 ரததியன்று திருப்பூ  ் மாவட்ட ஆட்சிய  ்
அவ க்ளால் LOI வழங்கப்பட்டது. நில பயன்பாட்டில் ஏை்படும் எந்த 
மாை்ைமும் அப்பகுதியின் சுை்றுசச்ூழல் சீ க்ுரலவதால் நிலச ்
சீ ழிவுக்கு வழிவகுக்கும். ML பகுதியின் தை்ரபாரதய நிலப்ப ப்பு 
முக்கியமாக சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள குவா ி மை்றும் 
அதனுடன் இரணந்த நடவடிக்ரககள் அதாவது கனிம ரபாக்குவ த்து 
மை்றும் ரகமுரையாக நசுக்குதல் ஆகியவை்ைால் பாதிக்கப்படும். 
 

திைந்தமவளி சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள சு ங்கத்தின் 
சாத்தியமான பாதகமான தாக்கம் நில பயன்பாடட்ு முரை 
மாை்ைத்தின் வடிவத்தில் இருக்கும். எனரவ, மீடக்ப்பட்ட நிலம் மை்றும் 
நீ ந்ிரல வடிவில் நல்ல நில வள ரமலாண்ரமக்கான ஒரு படியாக, 
சு ங்கம் அகை்ைப்பட்ட நிலத்ரத மீடம்டடுப்பதை்கு உ ிய 
முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். தை்ரபாது குவா ி குதத்ரக பகுதியின் 
நிலப் பயன்பாடு, சு ங்கத் திட்டக் காலத்தின் முடிவிலும், மூடல் 
திட்டத்தின்படி குவா ியின் ஆயுடக்ாலத்தின் முடிவிலும் பின்வருமாறு 
இருக்கும்: 

 

அட்டவரண 4.7: குத்தரகப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

வ. 

எண் 
பசயல்பாடு 

Ha இல் உள்ள பகுதி 

தற்மபாது 

திட்டக் 

காலத்தின் 

முடிவு (5 

ஆண்டுகள்) 

1 குவா ிக்கு உட்பட்ட 
பகுதி 

1.68.00 3.55.7 
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வ. 

எண் 
பசயல்பாடு 

Ha இல் உள்ள பகுதி 

தற்மபாது 

திட்டக் 

காலத்தின் 

முடிவு (5 

ஆண்டுகள்) 

2 உள்கட்டரமப்பு இல்ரல 0.01.0 

3 சாரலகள் 0.02.0 0.02.0 

4 ரதாட்டம் இல்ரல 0.12.5 

5 பயன்படுத்தப்படாத 
நிலம் 

2.46.23 0.32.53 

பமாத்தம் 4.16.23 4.16.23 

சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரளச ் சு ங்கம் கா ணமாகத ்
மதாட ப்ுரடய தாங்கல் மண்டலத்தின் நிலப் பயன்பாட்டில் 
பாதகமான பாதிப்புகள் எதுவும் எதி ப்ா க்்கப்படுவதில்ரல, 
ஏமனனில் அரனத்து நடவடிக்ரககளும் திட்டப் பகுதிக்குள் மடட்ுரம 
இருக்கும். ரதா ாயமான கை்கள் மை்றும் ச ரளகள் அகை்ைப்படட்ு 
அருகில் உள்ள நுக ர்வாருக்கு நுக வ்ுத் மதாழிை்சாரலகளுக்கு 
ரமலும் மகாண்டு மசல்லப்படும். 
 

4.6.3 மண்ணின் மீதான தாக்கம் 

திட்ட காலத்தில் OB எதுவும் உருவாக்கப்படாது. 100% ROM விை்பரனக்கு 
உள்ளது. பாதுகாப்பு வலயத்தில் மண் முரையாகப் பாதுகாக்கப்படட்ு, 
ரதாட்டப் பணிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். வண்டல் மண் 
மரழயின் ரபாது ரமை்ப ப்பு ஓட்டத்துடன் அருகிலுள்ள பருவகால 
நீர ாரடகளுக்கு மகாண்டு மசல்லப்படலாம் மை்றும் சு ங்கப் 
பகுதிக்கு மவளிரய அரமந்துள்ள பருவகால நீ ந்ிரலகளில் வண்டல் 
படியலாம். 
 

துரண-தை பபாருள்குத்தரகயில் அதிக சுரம எதுவும் இல்ரல, இது 
மீண்டும் நி ப்புவதை்கு உடனடியாகக் கிரடக்கும். குத்தரக அல்லது 
அருகிலுள்ள பகுதிகளில் O/B அல்லது கழிவுப் மபாருடக்ள் எதுவும் 
கிரடக்கவில்ரல. 
 

4.6.4 நிலச ்சூழலுக்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• அங்கீக ிக்கப்பட்ட குவா ி திட்டத்தின்படி சு ங்க நடவடிக்ரக 
திட்டமிட்ட முரையில் ரமை்மகாள்ளப்படும். 
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• நிலப்ப ப்பின் ஸ்தி த்தன்ரமக்காக சு ங்க மபஞ்ச ் ப ிமாணம் 
ப ாம ிக்கப்படும். 
• அங்கீக ிக்கப்பட்ட முை்ரபாக்கான குவா ி மூடல் திட்டத்தின்படி நில 
மீட்பு ரமை்மகாள்ளப்படும். 
• நிலச ் சீ ழிவு கா ணமாக சீ க்ுரலந்த பகுதியின் சுை்றுசச்ூழல் 
அரமப்ரபப் ப ாம ிக்க பாதுகாப்பு வலயத்தில் தடிமனான 
ரதாட்டங்கள் ரமை்மகாள்ளப்படும். 
• மசட்டில்லிங் மதாட்டியுடன் இரணக்கப்பட்ட குவா ி குத்தரகப் 
பகுதிரயச ்சுை்றி கா ல்ண்ட் வாய்க்கால் அரமப்பது மண் அ ிப்ரபக் 
கடட்ுப்படுத்தும். 
• மண் அ ிப்ரபக் கடட்ுப்படுத்த குவா ி குத்தரகப் பகுதி சுை்றி 
பசுரம அ ண்கள் மை்றும் புை்கள் ரதாட்டத்ரத உருவாக்குதல். 
 

4.7 சமூக - பபாருளாதாை சூழல் 

சு ங்க நடவடிக்ரககளின் மசயல்பாடுகள் ஆய்வுப் பகுதியில் சமூக-

மபாருளாதா  நிரலகரள ரமம்படுத்தும் என்று கருதுவது 
மவளிப்பரடயானது. பல்ரவறு அம்சங்களில் இந்தத் திட்டத்தின் 
எதி ப்ா க்்கப்படும் தாக்கம் பின்வரும் பி ிவுகளில் 
விவ ிக்கப்படட்ுள்ளது 

 

• மக்கள் குடிமயற்றத்தின் மீதான தாக்கம் 

சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள குவா ியின் மகாத்து பகுதியில் 
அல்லது அரத ஒட்டி மக்கள் குடியிருப்பு இல்ரல. 1.16 கிமீ மதாரலவில் 
உள்ள நல்லர ாடு கி ாமம் என க்ளஸ்ட  ் பகுதியில் இருந்து அருகில் 
உள்ள மக்கள் குடிரயை்ைத்தில் எந்த பாதிப்பும் ஏை்படாது. சாதா ணக் 
கல் மை்றும் ச ரள குவா ியின் மசயல்பாடு மை்றும் அதனுடன் 
மதாட ப்ுரடய மசயல்பாடுகள் திட்டத்திை்கு அருகிலுள்ள 
மபாருளாதா  ரமம்பாடு, குடிரம வசதிகள் மை்றும் கல்வி வசதிகரள 
ரமம்படுத்தும். ஒடட்ுமமாத்தமாக, ரவரலவாய்ப்பு உருவாக்கம் மை்றும் 
மபாருளாதா  முன்ரனை்ைம் கா ணமாக, திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் 
வசிக்கும் மக்களின் சமூக-மபாருளாதா  நிரலயில் சாதகமான 
மாை்ைங்கள் ஏை்படும். 
 

• மவரலவாய்ப்பு 

இது சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள சு ங்க திட்டமாகும். குவா ி 
மனிதவளத்ரத வழங்கும் 
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குவா ி நி வ்ாகத்திை்காக 33 நப க்ளும், எக்ஸ்கரவசன், ரபாக்குவ த்து 
ரபான்ை நடவடிக்ரககளுக்காக மை்மைாருவ .் மபரும்பாலும் உள்ளூ  ்
நப க்ள் குவா ியில் பணியம த்்தப்படுவா க்ள். குவா ியில் கூடுதல் 
ஆள் ரதரவப்படுரவா  ் அருகில் உள்ள கி ாமங்களில் இருந்து 
பணியம த்்தப்படுவா க்ள். இதனால், சாதா ணக் கல் மை்றும் கி ாவல் 
சு ங்கத் திட்டத்தால் இப்பகுதியில் மக்கள் மதாரக மபருக்கம் 
இருக்காது. 
 

• குடிரம வசதிகள் மீதான தாக்கம் 

சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள குவா ியின் ரதரவகரள பூ த்்தி 
மசய்ய தை்ரபாதுள்ள உள்கட்டரமப்பு வசதிகள் ரபாதுமானரவ. 
இருப்பினும், அருகிலுள்ள கி ாமங்களில் சுகாதா ம், குடிநீ  ்வசதிகள், 
ரபாக்குவ த்து சாரல ரபான்ை குடிரம வசதிகரள 
ரமம்படுத்துவதை்கு CER இன் ஒரு பகுதியாக குவா ி நி வ்ாகம் 
முயை்சிகரள எடுக்கும். 
 

• சுகாதாை பைாமைிப்பு வசதிகள் மீதான தாக்கம் 

அருகிலுள்ள கி ாமங்களில் ஆ ம்ப சுகாதா  நிரலயங்கள் உள்ளன 
மை்றும் மருத்துவமரன திருப்பூ  ் நக த்தில் உள்ளது. CER இன் ஒரு 
பகுதியாக குவா ி நி வ்ாகம் அருகிலுள்ள கி ாமங்களில் 
அவ்வப்ரபாது மருத்துவ முகாம்கரள நடத்தும். 
 

• பபாருளாதாை அம்சங்களில் தாக்கம் 

குவா ியில் குவா ி நி வ்ாகத்திை்கு முழுரந ம் (13 எண்கள்) இருக்கும், 
அதாவது அகழ்வா ாய்சச்ி, ரபாக்குவ த்து ரபான்ைரவ. மபரும்பாலும் 
உள்ளூ  ் நப க்ள் குவா ியில் பணியம த்்தப்படுவா க்ள். 
ரவரலவாய்ப்பில் உள்ளூ  ் மக்களுக்கு முன்னு ிரம வழங்கப்படும். 
ரவரல வாய்ப்பு இந்த குடும்பங்களின் மபாருளாதா  நிரலரமகரள 
ரந டியாக ரமம்படுத்துவரதாடு, மதாழில் மை்றும் ரசரவ சா ந்்த 
நடவடிக்ரககளில் ஈடுபடட்ுள்ள பல குடும்பங்களுக்கு மரைமுகமாக 
ரவரலவாய்ப்ரப வழங்கும். இது, பி ாந்தியத்தின் வாழ்க்ரகத ்
த த்ரத ரமம்படுத்தும். 
 

4.8 பதாழில்சாை் சுகாதாைம் & பாதுகாப்பு 

4.8.1 மவரல பதாடை்பான சுகாதாை அபாயங்கரள அரடயாளம் 
காணுதல் 
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உருவாக்கப்படக்கூடிய சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் மதாழில்சா  ்
அபாயங்களின் மகாள்ரக விவ ங்கள் அட்டவரண-4.8 இல் 
மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 
 

அட்டவரண 4.8: மவரல பதாடை்பான உடல்நல அபாயங்கள் 

வ. 
எண். 

அபாயகைமான 
நடவடிக்ரககள் 

ஆபத்து வரக 
காயத்தின் 

தீவிைம் 

1 துரளயிடுதல் அதிக அளவிலான 
இர சச்லுக்கு 
மவளிப்படும் 

மசவித்திைன் 
குரைபாடு 

தூசி நிரைந்த 
சூழலுக்கு 
மவளிப்படும் 

சுவாச ரநாய்கள் 

2 மவடித்தல் ஈ பாரையால் 
தாக்கப்பட்டது 

கடுரமயான 
உடல் காயம் 

தூசி நிரைந்த 
சூழலுக்கு 
மவளிப்படும் 

சுவாச ரநாய்கள் 

உய  ் மட்ட 
இர சச்லுக்கு 
மவளிப்படும் 

மசவித்திைன் 
குரைபாடு 

அதிகப்படியான 
அதி வ்ுக்கு 
மவளிப்படும் 

நி ந்த  
கட்டரமப்புகளில் 
வி ிசல் 

3 சுரம ஏை்றுதல் மப ிய 
பாரைகரள 
உருட்டி தாக்கியது 

கடுரமயான 
காயம் மை்றும் 
உபக ணங்கள் 
ரசதம் 

மபாருள்கள் 
விழுந்து தாக்கியது 

கடுரமயான 
உடல் காயம் 

4 ரபாக்குவ த்து வாகனம் 
தை்மசயலாக 
ஓடியது 

கடுரமயான 
காயம் மை்றும் 
உபக ணங்கள் 
ரசதம் 
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வ. 
எண். 

அபாயகைமான 
நடவடிக்ரககள் 

ஆபத்து வரக 
காயத்தின் 

தீவிைம் 

வாகனம் 
பின்ரனாக்கி 
மசல்லும் ரபாது 
உய த்தில் இருந்து 
விழுந்தது 

உய  ் மட்ட 
இர சச்லுக்கு 
மவளிப்படும் 

மசவித்திைன் 
குரைபாடு 

என்ஜினில் அதிக 
மவப்பம் 
கா ணமாக தீ 

கடுரமயான 
உடல் காயம் 

5 எண்மணய் ரசமிப்பு, 
மசகு எண்மணய் 

கசிவுகள் மை்றும் 
கசிவுகள்  

தீ மை்றும் தீவி  
இ சாயன 
எதி வ்ிரன 

6 ரபட்ட ி ப ாம ிப்பு 
ரகயாளுதல் 

அமிலம் கசிவு அமிலம் எ ிகிைது 

7 ரெட் ாலிக் ஜாக்ஸ் 
மை்றும் பம்புகரளப் 
பயன்படுத்துதல்/பழுது 
மசய்தல் 

உய  ் அழுத்த 
மசயல்பாடு 

உடல் காயம் 

எண்மணய் கசிவு 

ரெட் ாலிக் 
குழல்களின் 
சிரதவு 

குவா ி நி வ்ாகம் மதாழிலாள க்ளின் ரவரலயில் இருந்து எழும் 
ரநாய், ரநாய் மை்றும் காயங்களுக்கு எதி ாக அவ க்ரளப் 
பாதுகாப்பதை்கான முழுப் மபாறுப்ரபயும் ஏை்றுக்மகாள்கிைது மை்றும் 
பாதுகாப்பான மை்றும் ஆர ாக்கியமான பணிசச்ூழரல நிறுவுதல் 
மை்றும் ப ாம ித்தல் ரபான்ை மதாழில்சா  ் சுகாதா  ரசரவகள் 
பை்றிய சில மகாள்ரககரள ஏை்றுக்மகாண்டது. ரவரல மதாட ப்ாக 
ஆர ாக்கியம். 
பின்வரும் மதாழில்சா  ்சுகாதா  நடவடிக்ரககளும் பின்பை்ைப்படும்: 
a) பணியிடத்தில் ஏை்படும் உடல்நலக் ரகடுகளால் ஏை்படும் 
அபாயங்கரளக் கண்டறிதல் மை்றும் மதிப்பீடு மசய்தல்;  
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b) பணிசச்ூழலில் உள்ள கா ணிகரளக் கண்காணிதத்ல் மை்றும் 
சுகாதா  நிறுவல்கள் மை்றும் ரகன்டீன்கள் உட்பட மதாழிலாள க்ளின் 
ஆர ாக்கியத்ரதப் பாதிக்கக்கூடிய பணி நரடமுரைகள்; மை்றும் 

c) பணியிடங்களின் வடிவரமப்பு, ரத வ்ு, ப ாம ிப்பு மை்றும் 
இயந்தி ங்களின் நிரல மை்றும் ரவரலயில் பயன்படுத்தப்படும் பிை 
உபக ணங்கள் மை்றும் மபாருடக்ள் உட்பட, ரவரலயின் திட்டமிடல் 
மை்றும் அரமப்பு. 
 

4.8.2 மருத்துவக் கண்காணிப்பு மற்றும் மதை்வுகள் 

மதாழிலாள க்ளின் ஆர ாக்கியத்தில் சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள 
சு ங்க திட்ட நடவடிக்ரககளால் ஏை்படும் பாதிப்புகரள 
மதிப்பிடுவதை்கு, ஒவ்மவாரு மதாழிலாளிக்கும் அவ க்ளது 
கடரமகளில் ரசரும் முன் அடிப்பரட சுகாதா  ஆய்வுகள் 
நடத்தப்படும். 
• தூசி மை்றும் இர சச்லின் மவளிப்பாட்டின் மூலம் 

ரமாசமரடயக்கூடிய நிரலரமகரளக் மகாண்ட மதாழிலாள க்ரளக் 

கண்டறிதல் மை்றும் ஆர ாக்கியத்தில் மாை்ைங்கரளத ்

தீ ம்ானிப்பதை்கான அடிப்பரட நிரலரய நிறுவுதல் 

• மதாழிலாள க்ள் மீது தூசி மை்றும் சத்தத்தின் விரளரவ மதிப்பீடு 

மசய்தல் 

• ரதரவப்படும்ரபாது ச ிமசய்தல் நடவடிக்ரக எடுக்க உதவுகிைது 

• சுகாதா  கல்வி மை்றும் விழிப்புண ர்வ வழங்குகிைது  

• மருத்துவக் கண்காணிப்புத் திட்டம் பின்வருவனவை்ரைக் 

மகாண்டிருக்கும்: 

• ரவரலக்கு முன் மருத்துவ ப ிரசாதரனகள் 

• அவ்வப்ரபாது மருத்துவ ப ிரசாதரனகள் 

• உடல்நலம் மை்றும் பாதுகாப்பு விழிப்புண வ்ு மை்றும் பயிை்சி 

• பதிவு ரபணல் 

 

வைலாறு: 
ஆ ம்ப மருத்துவ மை்றும் மதாழில் வ லாறு, தூசி, தனிப்பட்ட 
பழக்கவழக்கங்கள் (எ.கா. புரகபிடித்தல் ரபான்ைரவ) மை்றும் 
தை்ரபாரதய அல்லது கடந்தகால சுவாசக் ரகாளாறுகளின் வ லாறு 
(குறிப்பாக காசரநாய்) ஆகியவை்ரை உள்ளடக்கியது. 
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பதாழில்சாை் சுகாதாை கண்காணிப்பு 

குவா ியில் உள்ள அரனத்து ஊழிய க்ளும், மதாழில் சா ந்்த உடல்நல 
பாதிப்புகரள மதிப்பிடுவதை்கு, பணிக்கு முந்ரதய மை்றும் 
காலமுரை மருத்துவ ப ிரசாதரனக்கு உட்படுத்தப்படுவா க்ள். 
பின்வரும் அளவுருக்களுக்கு 1955 ரமன்ஸ் விதிகளில் 
மகாடுக்கப்படட்ுள்ள படிவம் O படி ரசாதரனகள் நடத்தப்படும்: 
 

1. உய ம் மை்றும் எரட 

2. கண்கள் 

3. காதுகள் 

4. சுவாச அரமப்புகள் 

5. சுை்ரைாட்ட அரமப்புகள் 

6. வயிறு 

7. ந ம்பு மண்டலங்கள் 

8. ரலாரகாரமாட்ட ி 
அரமப்புகள் 

9. ரதால் 

10. ரெட்ர ாமசல் 

11. குடலிைக்கம் 

12. ரவறு ஏரதனும் அசாதா ணம் 

13. சிறுநீ  ்ப ிரசாதரனகள் 

14. மா ப்ின் ஸ்ரககி ாம் 

15. முழுரமயான இ த்தப் படம் 

16. மருத்துவ ால் 
ப ிசீலிக்கப்படும் ரவறு 
ஏரதனும் ரசாதரன 

 

மருத்துவக் கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்பரடயில், அந்தத் மதாழிலாளி 
மபாருத்தமான ரவரலகளில் அம த்்தப்படட்ு, ரதரவயான 
பாதுகாப்புப் பயிை்சி அளிக்கப்படும். 
 

4.8.2.1 விழிப்புணை்வு மற்றும் பயிற்சித் திட்டம் 

அரனத்து மதாழிலாள க்ளும் பணிக்கு முந்ரதய மை்றும் சு ங்கம் 
மை்றும் மதாட ப்ுரடய மசயல்பாடுகளின் உடல்நலம் மை்றும் 
பாதுகாப்பு பி சச்ிரனகள் குறித்த அவ்வப்ரபாது விழிப்புண வ்ு 
நிகழ்சச்ிகளுக்கு உட்படுத்தப்படுவா க்ள். அவ க்ளுக்கு முரையான 
பயிை்சி அளிக்கப்படட்ு, அதிக மசறிவுள்ள தூசி நிரைந்த காை்ரை 
சுவாசிப்பதால் ஏை்படும் உடல்நல பாதிப்புகள் குறித்தும் அவ க்ளுக்கு 
பு ிய ரவக்கப்படும். அரனத்து மதாழிலாள க்ளுக்கும் முதலுதவி 
பயிை்சி அளிக்கப்படும். 
• முதலுதவி சான்றிதழ் ரவத்திருப்பவ க்ளுக்கு இ ண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுரை புத்துண ச்ச்ி பயிை்சி அளிக்கப்படும் 

• மீட்புப் பயிை்சி மபை்ை நப  ் முதலுதவியில் மிக உய ந்்த 

நிபுணத்துவத்ரதப் மபறுவா  ்
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• ஆம்புலன்ஸ் ரவனில் உயி க்ாக்கும் மருந்துகள், மருந்துகள் மை்றும் 

அவச  காலங்களில் ரதரவயான உபக ணங்கள் முழுரமயாக 

மபாருத்தப்பட்டிருக்கும். 

 

பதிவு மபணல் 

மதாழிலாள க்ரள ப ிரசாதிக்க ஒரு பதிவு மசய்யப்பட்ட மருத்துவ 
பயிை்சியாள  ் (டாக்ட )் நியமிக்கப்படுவா .் மதாழிலாள க்ளின் 
அரனத்து சுகாதா  பதிரவடுகளும் தள அலுவலகத்தில் தனி 
ரகாப்பில் ப ாம ிக்கப்படட்ு, பதிவுகள் மதாட ந்்து புதுப்பிக்கப்படும். 
 

OH&S ஐ பசயல்படுத்துதல் 

சு ங்கத் திட்டத்தில் மதாழில்சா  ்ஆர ாக்கியம் மை்றும் பாதுகாப்ரபச ்
மசயல்படுத்த, பாதுகாப்புக் குழு அரமக்கப்படும். குழுவின் படிநிரல 
மை்றும் தனிப்படட் உறுப்பின க்ளின் மபாறுப்புகள் அட்டவரண 4.9 
இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. 

 

அட்டவரண 4.9: OH&S குழு மற்றும் அதன் பபாறுப்புகள் 

வ. 
எண். 

பதவி பபாறுப்பு 

1. 
சு ங்க 

ரமலாள  ்

சு ங்கங்களில் மதாழில்சா  ்ஆர ாக்கியம் 
மை்றும் பாதுகாப்பின் ஒடட்ுமமாத்த மபாறுப்பு 

2. 

சு ங்கப் 
மபாறியாள  ்
/ ரபா ர்மன் 

OH&S வழிகாடட்ுதல்கரளப் பின்பை்றுதல் 
மை்றும் பயிை்சி மை்றும் விழிப்புண வ்ு 

நிகழ்சச்ிகரள நடத்துதல் 

3. 
EH&S 

ரமலாள  ்

மதாழில்சா  ்ஆர ாக்கியம், பாதுகாப்பு மை்றும் 
சுை்றுசச்ூழல் இணக்கத்ரத உறுதி மசய்வதில் 

சு ங்க ரமலாளருக்கு உதவுதல் 

4. மருத்துவ  ்

பணிக்கு முந்ரதய மை்றும் காலமுரை 
ப ிரசாதரன / சுகாதா  ரசாதரன மை்றும் 
பதிவுகரள புதுப்பித்தல், முதலுதவி பயிை்சி 

வழங்குதல். 
 

4.8.3 திட்டத்தின் பபாது சுகாதாை தாக்கங்கள் 

சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள குவா ியின் மகாத்து பகுதியில் 
அல்லது அரத ஒட்டி மக்கள் குடியிருப்பு இல்ரல. மகாத்தம்பட்டி 
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கி ாமம் ~ 1.10 கிமீ, SE என மகாத்து பகுதியில் இருந்து அருகிலுள்ள 
மக்கள் குடியிருப்புதிரசயில் 

மாடலிங் முடிவுகளில் இருந்து கவனிக்கப்பட்டபடி, சு ங்கத் திட்டத்தில் 
இருந்து மவளிரயறும் தூசி மை்றும் சத்தம் சுை்றியுள்ள கி ாமங்களில் 
சுை்றுப்புை காை்றின் த ம் மை்றும் சுை்றுப்புை இர சச்ல் அளவுகளில் 
குறிப்பிடத்தக்க தாக்கதர்த ஏை்படுத்தாது. குவா ி பகல் ரந த்தில் 
மடட்ுரம இயக்கப்படும். இதனால், இ வு ரந த்தில் அருகில் உள்ள 
குடியிருப்புகளுக்கு இரடயூறு ஏை்படாது. சு ங்கத்திலிருந்து 
தை்ரபாதுள்ள சு ங்கப் பாரத வழியாக கனிமப் ரபாக்குவ த்து 
ரமை்மகாள்ளப்படும். இதனால், அப்பகுதியில் ரபாக்குவ த்துக்கு 
இரடயூறு ஏை்படாது. ரமலும், குவா ி நி வ்ாகம் அருகிலுள்ள 
கி ாமங்களில் அவ்வப்ரபாது மருத்துவ முகாம் நடத்தி கி ாம 
மக்களுக்கு மருத்துவ வசதிகரள வழங்கும். இதனால், இத்திட்டத்தால் 
மபாது சுகாதா தத்ில் குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் ஏை்படாது. 
 

4.9 உள்ளூை் மபாக்குவைத்து உள்கட்டரமப்பு, அதாவது 
மபாக்குவைத்து ஆய்வு மீதான தாக்கம் 

மாநில மநடுஞ்சாரல (SH-96) காங்கயம் - மபருந்துரை - 900மீ - NW . 
மமாத்த உை்பத்தி 3,49,105 TPA ஆகும். முன்மமாழியப்பட்ட சு ங்கத ்
திட்டத்திை்காக ஒரு நாரளக்கு ரதா ாயமாக 1163.68 TPD சாதா ணக் 
கல் மை்றும் ச ரள ரகயாளப்படும். ரதாண்டிமயடுக்கப்பட்ட 
சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள, குவா ி தளத்தில் இருந்து 
நுக ர்வாருக்கு 6 மீ 3 திைன் மகாண்ட டி க்குகள்/டம்ப்ப க்ள் மூலம் 
நுக வ்ு மதாழிை்சாரலகளுக்கு அனுப்பப்படும். ஒரு வருடத்தில் 300 
நாட்கள் குவா ி ரவரல மசய்வரதக் கருத்தில் மகாண்டு. சுமா  ்
சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரளகரள பயன  ் நுக வ்ுத் மதாழிலுக்கு 
மகாண்டு மசல்வதை்கு 6m3 திைன் மகாண்ட டி க்குகளின் 38-39 
பயணங்கள் ரதரவப்படும். சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரளகள் 
தை்ரபாதுள்ள சாரலகள் வழியாக மகாண்டு மசல்லப்படும். 
 

சு ங்கத் திட்டத்தால் உள்ளூ  ் ரபாக்குவ த்து உள்கட்டரமப்பில் 
ஏை்படும் பாதிப்ரப மதிப்பிடுவதை்கு மாநில மநடுஞ்சாரல (SH-96) 

காங்கயம் - மபருந்துரை -900மீ – NW இல் ஒரு இடத்தில் ரபாக்குவ த்து 
ஆய்வு அளவீடுகள் ரமை்மகாள்ளப்பட்டன. முன்மமாழியப்பட்ட 
சு ங்கத் திட்டத்தில் இருந்து கனிமங்கள் ஏை்ைப்படட்ு மகாண்டு 
மசல்லப்படும்(SH-96) காங்கயம் - மபருந்துரை: 0.900 கிமீ, NW திரச. 
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அட்டவரண 4.10 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளபடி ரதாண்டிய சாதா ணக் 
கல் அனுப்பப்படும். 
 

அட்டவரண 4.10: மபாக்குவைத்து சாரல விவைங்கள் 

சாரலயின் 

பபயை் 
திரசயில் திட்ட தளத்தில் 

இருந்து தூைம் மமமல கீழ் 

மநடுஞ்சாரல (SH 

96) 
காங்கயம் மபருந்துரை 

0.900 கிமீ, NW 

திரச 

 

கன க ரமாட்டா  ் வாகனங்கள், இலகு க வாகனங்கள் மை்றும் 

இரு/மூன்று சக்க  வாகனங்கள் என மூன்று வரககளின் கீழ் 

வாகனங்கரள காட்சி கண்காணிப்பு மை்றும் எண்ணி மூலம் 24 

மணிரந ம் மதாட ந்்து ரபாக்குவ த்து த வு ரசக ிக்கப்பட்டது. 

சாரலகளில் ரபாக்குவ த்து மந ிசல் அதிகமாக இருப்பதால், 

ஒவ்மவாரு ஷிப்டிலும் ஒவ்மவாரு ஸ்ரடஷனிலும் ஒர  ரந த்தில் 

இ ண்டு திைரமயான நப க்ள் நிறுத்தப்பட்டன  ் - ரபாக்குவ தர்த 

கணக்கிடுவதை்காக இரு திரசகளிலும் தலா ஒருவ .் கணக்கிடப்பட்ட 

த வு தாள் அட்டவரண 4.11 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளது மை்றும் PCU 

அட்டவரண 4.12 இல் கணக்கிடப்படுகிைது. ஒவ்மவாரு மணி 
ரந த்தின் முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் பதிவும் 

ரமை்மகாள்ளப்பட்டன. 
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படம் 4.6: மபாக்குவைத்துக் கண்காணிப்புக்கான சாரல இரணப்பு 
வரைபடம் 

 

அட்டவரண 4.11: ட்ைாஃபிக் வால்யூம் எண்ணிக்ரக கணக்பகடுப்பு 
(மணிமநைம்) 

வ.எ
ண் 

வாகன 

விநிமயாக
ம் 

வாகனங்களின் 

எண்ணிக்ரக/நாள் 

 

PCU/நாளில் உள்ள பமாத்த 

வாகனங்களின் எண்ணிக்ரக 

காங்கய
ம் 

மநாக்கி 

மநாக்கி 

பபருந்து
ரற 

சமமா
ன 

காைணி 

காங்கய
ம் 

மநாக்கி 

மநாக்கி 

பபருந்து
ரற 

1.  

இரு சக்க  

வாகனங்க
ள் 

87 92 0.5 44 46 

2.  

மூன்று 

சக்க  

வாகனங்க
ள் 

40 42 1 40 42 

3.  கா க்ள் 85 89 1 85 89 

4.  ரபருந்து 25 28 3 75 84 

5.  டி ாக்ட  ் 24 27 4 96 108 

6.  டி க்குகள் 52 57 3 156 171 

பமாத்தம் 313 335 - 496 540 
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அட்டவரண 4.12: தற்மபாதுள்ள மபாக்குவைத்து சூழ்நிரல மற்றும் 
இழப்பு 

சாரல 

பமாத்த V 

(PCU/நாளில் 

வால்யூம்) 

C (PCU/நாள் 

திறன்.) 

தற்மபாதுள்ள 

வி/சி விகிதம் 
LOS 

பநடுஞ்சாரல 

(SH 79) 
1036 1500 0.69 D 

 

V = PCU இன் /hr இல் பதாகுதி, C= திறன் PCU இன் /hr, LOS = மசரவ 

நிரல 

V/C LOS பசயல்திறன் 

0.0 - 0.2 A சிைப்பானது 

0.2 - 0.4 B மிகவும் 

நல்லது 

0.4 - 0.6 C நல்ல 

0.6 - 0.8 D நியாயமான / 

ச ாச ி 

0.8 - 1.0 E ஏரழ 

1.0 & 

அதிகம் 

F மிகவும் ஏரழ 

 

குறிப்பு: இந்திய சாரலகளில் V/C விகிதம் > 1 ஆக இருக்கும் ரபாது, 

அதாவது கட்டாய ஓட்டத்திை்காக உண்ரமயான மந ிசல் 

மதாடங்குகிைது என்ை உண்ரமரய IRC ஏை்றுக்மகாள்கிைது. இந்த 

எல்ரல வர  எந்த தரடயும் இல்லாமல் சாரல ரபாக்குவ த்து 

இலவசம். எனரவ இது V/C = 1 வர  சாதா ணமாக 

ஏை்றுக்மகாள்ளப்படும் மை்றும் மசயல்திைன் நன்ைாக மடட்ுரம 

எடுத்துக்மகாள்ளப்படும். 
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குவாைி பசயல்பாட்டின் மபாது 

குவா ியின் மமாதத் மகாள்ளளவு 3,49,105மீ3 

ரவரல நாட்களின் எண்ணிக்ரக 300 

கனிமப் பி ித்மதடுத்தல் மை்றும் 

ரபாக்குவ த்து 

232.7/நாள் 

ஒரு நாரளக்கு ரவரல ரந ம் 8 

டம்ப  ்மகாள்ளளவு 6m3 

ட் க்குகள்/டம்ப க்ள் பயன்படுத்தப்படும் 

அதி ம்வண்/நாள் 

ஒரு நாரளக்கு சுமா  ்

39 பயணங்கள்.. 

 

அட்டவரண 4.13: மாற்றியரமக்கப்பட்ட மபாக்குவைத்து காட்சி 
மற்றும் இழப்பு 

சாரல 

PCU/நாளி
ல் 

அதிகைித்
த ஒலி 

பதாகுதி 

(V) 

திற
ன் (C) 

மாற்றியரமக்கப்ப
ட்ட வி/சி விகிதம் 

LO

S 

பநடுஞ்சா
ரல (SH79) 

39 
1037+39=10

76 
1500 0.71 D 

 

முடிவுரை 

உள்ளூ  ்ரபாக்குவ த்தில் மப ிய பாதிப்பு இல்ரல. 
முன்மமாழியப்படட் சு ங்கத் திட்டத்திலிருந்து LOS மதிப்பு மாறும்; 
மசயல்திைன் மாைாது அது நியாயமான/ச ாச ியாக (D) இருக்கும். 
தை்ரபாதுள்ள சாரலகள் குவா ியின் ரபாக்குவ த்துத் ரதரவகரளப் 
பூ த்்தி மசய்ய ரபாதுமானதாக இருக்கும். இருப்பினும், குவா ி 
நி வ்ாகம், ரபாக்குவ த்து உள்கட்டரமப்பில் ஏை்படும் பாதிப்புகரளத ்
தவி க்்க, ரபாக்குவ த்துச ் சாரலரய அவ்வப்ரபாது ச ியான 
நிரலயில் ப ாம ிக்கும். சாதா ணக் கை்கள் மை்றும் ஜல்லிகள் 
தா ப்ாய் மகாண்டு மூடப்பட்ட லா ிகளில் மகாண்டு மசல்லப்படும். 
ரபாக்குவ த்தின் மபரும்பகுதி உள்ளூ  ் அல்லது மாநில 
மநடுஞ்சாரலரயக் மகாண்டிருக்கும், அரவ அவ்வப்ரபாது 
ப ாம ிக்கப்படும். 
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4.10 உயிைியல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

படை்பைஸ்ட்ைியல் ஃப்மளாைா மீதான தாக்கம் 

• அருகிலுள்ள உள்ளூ  ் தாவ  இனங்களில் காணப்படும் இரல 

ரலமினாவில் தூசி படிதல் ஒளிசர்ச க்்ரகயின் விகிதத்ரதக் 

குரைத்து தாவ  வள ச்ச்ிரயத் தடுக்கிைது. 

 

தாவைங்களின் மீதான தாக்கத்ரத குரறப்பதற்கான 
நடவடிக்ரககள் 

• மசப்பனிடப்படாத சாரல, பல்ரவறு சு ங்க நடவடிக்ரககளால் 

ஒடட்ுமமாத்தமாக மவளிரயறும் தூசி உமிழ்வுகள் 

ரபான்ைவை்ைால் தூசி பி சச்ிரனகள் முக்கியமாக இப்பகுதியில் 

எழுப்பப்படுகின்ைன.  

• பாதிப்ரபத் தணிக்க குவா ி குத்தரக பகுதியிலும், அணுகு 

சாரலயிலும் வழக்கமான தண்ணீ  ் மதளிப்பு 

ரமை்மகாள்ளப்படும். 

• புல் மூடியால் மண்/கழிவுத் மதாட்டிகரள நிரலப்படுத்த 

ரவண்டும். 

 

வனவிலங்குகள் மீதான தாக்கம் 

• திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவில் வனவிலங்கு 

ச ணாலயம் மை்றும் உயி க்்ரகாளக் காப்பகம் எதுவும் இல்ரல.  

• இரடயக மண்டலத்தில் அ ிய, உள்ளூ  ் மை்றும் அழிந்து வரும் 

உயி ினங்கள் எதுவும் பதிவாகவில்ரல. இருப்பினும், 

சு ங்கத்தின் ரபாது, சுை்றுப்புை வனவிலங்குகளுக்கு தீங்கு 

விரளவிக்காமல் இருக்க, குறிப்பாக காை்று மை்றும் 

சத்தத்திை்கான மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்ரககள் உட்பட 

முரையான சுை்றுசச்ூழல் ரமலாண்ரமத் திட்டத்துடன் 

சு ங்கத்தின் அறிவியல் முரைரய நி வ்ாகம் 

நரடமுரைப்படுத்துகிைது. 

• குவா ி குத்தரகப் பகுதிரயச ்சுை்றி சுை்றித் தி ியும் விலங்குகள் 

நுரழவரதத் தடுக்க ரவலி அரமத்தல் 

• இப்பகுதியில் காணப்படும் தாவ ங்களுக்கு ஏை்படும் பாதகமான 

பாதிப்ரபக் குரைக்க உதவும் பசுரமப் படர்ட ரமம்பாடு 

ரமை்மகாள்ளப்படும். 
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விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கத்ரத குரறப்பதற்கான 
நடவடிக்ரககள் 

அப்பகுதியின் விலங்கின சூழலில் சு ங்கத்தின் தாக்கத்ரத குரைக்க 
பின்வரும் நடவடிக்ரககள் எடுக்கப்படும். 
காை்று, நீ ,் நிலம் மை்றும் இர சச்ல் சூழலில் சு ங்க 
நடவடிக்ரககளால் ஏை்படும் மாசுபாடர்டக் கடட்ுப்படுத்த 
நடவடிக்ரக எடுக்கப்படும். குவா ிப் பகுதிரயச ் சுை்றிலும் உள்ள 
ரதாட்டங்கள் சிறிய விலங்கினங்களின் வாழ்விடங்கரள 
உருவாக்குவதை்கும் பல்ரவறு விலங்கினங்களுக்கு சிைந்த சூழரல 
உருவாக்குவதை்கும் உதவும். பக்கத்து கி ாமங்களில் இயை்ரக மை்றும் 
வனவிலங்குகள் குறித்த விழிப்புண ர்வ உருவாக்கி ரமம்படுத்துதல். 
 

நீை்வாழ் சூழலியல் மீதான தாக்கம் பற்றிய ஆய்வு 

• சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள குவா ியில் இருந்து 

மவளிரயறும் கழிவுநீ  ் மவளிரயை்ைம் இல்லாததால், சு ங்க 

நடவடிக்ரககள் தை்ரபாதுள்ள நீ வ்ாழ் சூழலுக்கு இரடயூறு 

ஏை்படுத்தாது. 

• சு ங்க நடவடிக்ரகயானது நீர ாரடகளில் வண்டல் சுரம 

மை்றும் மமாத்த கர ந்த திடப்மபாருடக்ரள அதிக ிக்கலாம், 

ரமை்ப ப்பு ஓட்டம், தள வ்ான மண்ணின் அ ிப்பு மசயல்பாடு, 

குறிப்பாக மரழக்காலங்களில் மை்றும் குவா ி குத்தரக 

பகுதியில் உள்ள இயை்ரக நீ ந்ிரல மை்றும் ஓரடயின் நீ ின் 

த த்ரத பாதிக்கலாம். 

 

4.10.1 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• கனிம ரபாக்குவ த்து சாரலரய அவ்வப்ரபாது ப ாம ித்தல். 

• நுக வ்ுத் மதாழிலுக்கு கல் குவா ியின் மூடப்பட்ட 

ரபாக்குவ த்து. 

• குவா ி குத்தரகப் பகுதிரயச ் சுை்றி அட ந்்த ரதாட்டங்கரள 

 உருவாக்குதல் 

• சு ங்கப் பகுதிக்கு அருகில் அரமந்துள்ள விவசாய நிலங்களில் 

தூசி  விழுவரதக் கண்காணித்தல் 

 

 

 

 



Draft EIA/EMP for Nallroad Village Rough Stone & Gravel Quarry Cluster located in Nallroad 

Village, Kangayam Taluk, Tiruppur District, Tamil Nadu. Total Cluster area is 8.72.73 Ha.  

 

Lessee: Thiru. A. D. Elango, Lease Area: 4.16.23 Ha 

Chapter 4: Anticipated Environmental Impacts and Mitigation Measures 

 

Enviro Resources, Mumbai  191 

விவசாயத்தின் மீதான தாக்கம் பற்றிய ஆய்வு 

• சு ங்கக் குழிகள், ரமாசமான புன வ்ாழ்வு மை்றும் சு ங்கம் 

ஆகியரவ விவசாய நிலங்கரள இழந்து பயி  ் விரளசச்ரலக் 

குரைத்து, ரமாசமான வாழ்க்ரகத் த த்ரத ஏை்படுத்துகின்ைன. 

• உபக ணங்களிலிருந்து வரும் தூசி மை்றும் புரக விவசாய 

உை்பத்திரய பாதிக்கும். 

• சு ங்க நடவடிக்ரககள் மை்றும் மவடிப்பினால் ஏை்படும் தூசுகள் 

அருகிலுள்ள பகுதியின் பயி க்ரளயும் பாதிக்கலாம். 

 

விவசாயத்தின் மீதான தாக்கத்ரத குரறப்பதற்கான 
நடவடிக்ரககள் 

• சுை்றுசச்ூழல் நட்பு உபக ணங்களின் பயன்பாடு. 

• காை்ைாரலகரள நடுவதன் மூலம் மண்ரணப் பாதுகாத்தல். 

• மண் அ ிப்ரபத் தடுக்கும் கல் சுவ க்ள். 

• காடுகரள வள ப்்பது மண்ரணப் பாதுகாக்க உதவுகிைது. 

• பாதுகாப்பு உழவு மை்றும் மண் அ ிப்பு. 

• வாயு மவளிரயை்ைத்ரதக் கடட்ுப்படுத்துதல் 

 

4.11 பசும அைண் மமம்பாடு & மதாட்டத் திட்டம் 

முன்பமாழியப்பட்ட பசுரம அைண் மமம்பாடு மற்றும் மதாட்டத் 
திட்டம் 

2 M x 2 M இரடமவளியில் ரதாட்டத்ரத உருவாக்க 
உத்ரதசிக்கப்படட்ுள்ளது, விலங்குகள் ரமய்சச்லில் இருந்து 
தாவ ங்கரள பாதுகாக்க வழக்கமான நீ ப்்பாசனம் மை்றும் ரவலிகள் 
மூலம் உயி வ்ாழும் விகிதம் 70 முதல் 80% வர  இலக்காக உள்ளது. 
உள்ளூ  ் ரதாட்டக்கரல நிபுண க்ளுடன் கலந்தாரலாசித்து உள்ளூ  ்
இனங்கள் நடப்படும். ரநாயுை்ை மசடிகளுக்கு பதிலாக புதிய 
ம க்கன்றுகள் நடப்படும். 
 

குத்தரகப் பகுதியில் பசுரமப் படர்ட/ரதாட்டத்ரத 
ரமம்படுத்துவதை்கான அடிப்பரட அணுகுமுரை அழகியல் 
ரதாை்ைதர்த வழங்குதல், தப்பிரயாடிய உமிழ்ரவ நீக்குதல் மை்றும் 
இர சச்லின் தாக்கத்ரதக் கடட்ுப்படுத்துதல் ரபான்ை ரநாக்கத்துடன் 
உள்ளது. பின்வரும் மகாள்ரககளின் அடிப்பரடயில் பசுரமப் படர்ட 
உருவாக்கப்படும்: 

• ரவகமாக வளரும் தாவ ங்களுக்கு முன்னு ிரம அளிக்கப்படும். 
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• உய  ் விதானத்திை்கான விருப்பம் உள்ளூ  ் வரககரளக் 

மகாண்ட தாவ ங்கரள உள்ளடக்கியது 

• வை்ைாத மை்றும் பசுரமயான தாவ ங்களுக்கு முன்னு ிரம 

அளிக்கப்படும். 

• அதிக காை்று மாசுபாடு சகிப்புதத்ன்ரம குறியீடர்ட (APTI) 

மகாண்ட தாவ ங்களுக்கு முன்னு ிரம அளிக்கப்படும். 

• எந்தமவாரு திட்டத்திை்கும் பசுரமப் படர்டயின் வள ச்ச்ி ஒரு 

முக்கிய அம்சமாகும், ஏமனனில்: 

• இது காை்றில் உள்ள இரடநிறுத்தப்பட்ட துகள்கரள 

கடட்ுப்படுத்துவதன் மூலம் சுை்றுப்புை காை்றின் த த்ரத 

ரமம்படுத்துகிைது. 

• இது சுை்றியுள்ள பகுதியில் சத்தம் குரைவதை்கு உதவுகிைது. 

• புதிய பைரவகள் மை்றும் பூசச்ிகரள அவை்றின் வசிப்பிடமாக 

ஈ க்்க உதவுகிைது. 

• இது சுை்றுசச்ூழல் சமநிரலரய ப ாம ிக்கிைது. 

• இது தளத்தின் அழகியல் மதிப்ரப அதிக ிக்கிைது. 

 

பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் மதாட்டம் 

குவா ி குத்தரகக்குள் பாதுகாப்பு தரட மை்றும் தரடயை்ை பகுதியில் 
அட த்்தியான ரதாட்டம் ரமை்மகாள்ளப்படும். ரமலும் தை்காலிக 
கழிவுகரள சுை்றிலும் ரதாட்டங்கள் அரமக்கப்படும். சு ங்கத்தின் 
ரபாது உருவாகும் மண் தனித்தனியாக அடுக்கி ரதாட்டத்திை்கு 
பயன்படுத்தப்படும். 

 

அட்டவரண 4.14: முன்பமாழியப்பட்ட காடு வளை்ப்பு திட்டம் 

ஆண்டு 

நடவு பசய்ய 
முன்பமாழியப்பட்ட 

மைங்களின் 
எண்ணிக்ரக 

உயிை் 
பிரழத்தல் 

% 

மூடப்பட 
மவண்டிய 
பகுதி ச.மீ. 

இனத்தின் பபயை ்

வளைக்்கப்படும் 
என 

எதிைப்ாைக்்கப்படும் 
மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

I. 56 80% 500 ரவம்பு, 
மபாங்கமியா 

பின்னா, 
ரகசுவ ினா 
ரபான்ைரவ. 

45 

II. 56 80% 500 45 

III. 56 80% 500 45 

IV. 56 80% 500 45 

V. 56 80% 500 45 
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சிறப்பு குறிப்புடன் தாவை இனங்களின் மதை்வு 

 

அட்டவரண 4.15: சிறப்புக் குறிப்புடன் தாவை இனங்களின் மதை்வு 

வ. 
எண். 

தாவை இனங்கள் 

பபாதுவான 
இந்தி 
பபயை் 

இனங்கள் 
மதாட்டத்தின் 

மநாக்கம் 

1.  
ஏகல் 

மா ம்மரலாஸ் 
ரபல் 

மாசுபாடர்டத் 
தாங்கும் தாவ ங்கள் 
ஆட்ரடாமமாரபல் 

2.  
அல்பிசியா 
மலமபக் 

ஷி ிஷ் ரக 
பூல் 

3.  
புட்டியா 

ஃப்ர ாண்ரடாசா 
பலாஷ் 

4.  
அல்ஸ்ரடானியா 

அறிஞ  ்
சப்தப ண்ா 

சிைந்த தூசி வடிகட்டி 
திைன் தாவ ங்கள் 

5.  
ஐலாந்தஸ் 
எக்மசல்சா 

ஆடு ரகாடா 
ரவம்பு 

6.  
ஃபிகஸ் 

மபங்காமலன்சிஸ் 
பன்யான் 

7.  Ficus religiosa பீப்பல் 

8.  
காசியா 

ஃபிஸ்துலா 
அமலாதாஸ் மவளிரயை்ை மாசு 

கடட்ுப்பாடட்ு 
ஆரலகள் 9.  

மடரலானிக்ஸ் 
ம ஜியா 

குல்ரமாெ  ்

10.  Phyllanthus emblica ஆம்லா 

மருத்துவ மதிப்புள்ள 
தாவ ங்கள் 

11.  
மட ம்ினாலியா 

கட்டப்பா 

ஜங்காலி 
பாதம் 

12.  
அசாடி ாக்டா 
இண்டிகா 

நீம் 

13.  
மடக்ரடானா 
கி ாண்டிஸ் 

சக்வான் 

மபாருளாதா  மதிப்பு 
தாவ ங்கள் 

14.  
மபாங்கமியா 
பின்னடா 

க ஞ்ச ்

15.  
ரஷா ியா 
ர ாபஸ்டா 

சால் 

16.  சிம்ரபாபாகன் கந்தமபல் மண் பாதுகாப்பு 
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வ. 
எண். 

தாவை இனங்கள் 

பபாதுவான 
இந்தி 
பபயை் 

இனங்கள் 
மதாட்டத்தின் 

மநாக்கம் 

மா ட்ினி தாவ ங்கள் 

17.  ஜிசிபஸ் ஜூஜூப் படா பார  

பழம் தாங்கும் 
தாவ ங்கள் 

18.  Psidigium மகாய்யா அம்ருத் 
19.  ரசசிஜியம் சீ கம் ஜாமூன் 

20.  
மங்கிஃமப ா 
இண்டிகா 

மாங்கனி 

21.  Dalbergiasisso சீசம் ரநட் ஜன் 
ஒருங்கிரணப்பு 
தாவ ங்கள் 

22.  
காசியா 
சியாமியா 

கரசாட ்

23.  
பாலியால்தியா 

லாங்கிஃரபாலியா 
ரதவதாரு 

அழகியல் 
அழகுபடுத்தும் 
தாவ ங்கள் 
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தாலுகாவில் உள்ள நல்லர ாடு கி ாமத்தில் அரமந்துள்ள நல்லர ாடு 
கி ாமம் க டுமு டான கல் மை்றும் கி ாவல் குவா ி கிளஸ்ட .் மமாத்த 
ப ப்பளவு 8.72.73 மெக்ரட .் 
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அத்தியாயம் 5: மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு 

 

5.1 தள மாற்றுகள்  
மாை்று வழிகளின் ஒப்பீடு, குரைந்தபடச் சுை்றுசச்ூழல் தாக்கங்களுடன் 
திட்ட ரநாக்கங்கரள அரடவதை்கான சிைந்த முரைரய குவா ிரயத் 
தடுக்க உதவுகிைது அல்லது மிகவும் சுை்றுசச்ூழல் நட்பு மை்றும் மசலவு 
குரைந்த விருப்பங்கரளக் குறிக்கிைது. ஒவ்மவாரு குவா ியிலும் 
கடுரமயான மீளமுடியாத சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகரள ஏை்படுத்தாமல் 
அதிகபடச் அளவிை்கு கனிமங்கள் எடுக்கப்பட ரவண்டும் என்று 
திட்டமிட ரவண்டும். படிவம்-1 மை்றும் PFR ஐச ் சம ப்்பிப்பதை்கு முன் 
குவா ித் திட்டம் மை்றும் குவா ி மூடல் திட்டமானது தகுதிவாய்ந்த 
ஆரணயத்தால் அங்கீக ிக்கப்படட்து. பின்வரும் நிபந்தரனகளின் 
அடிப்பரடயில் தளம் ரத ந்்மதடுக்கப்பட்டது: 

• கீரழ உள்ள புவியியல் ஆய்வு மை்றும் ஆய்வுகளின் 

அடிப்பரடயில் தளம் ரத ந்்மதடுக்கப்பட்டது: 

• குறிப்பிட்ட இடத்தில் கனிமங்கள் ஏை்படுதல். 

• மபாருடக்ள் மை்றும் மனிதவளத்திை்கான ரபாக்குவ த்து வசதி. 

• சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் தணிப்பு சாத்தியக்கூறுகளின் 

ஒடட்ுமமாத்த தாக்கம் 

• சமூக-மபாருளாதா  பின்னணி. 
• கனிம ரவப்பு இயை்ரகயில் குறிப்பிட்ட தளம்; எனரவ இந்த 

திட்டத்திை்கு மாை்று இடம் ரதடும் ரகள்வி எழவில்ரல. 

 

5.2 மாற்றுத் பதாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

5.2.1 சுைங்க முரற மதை்வு 

பின்வரும் கா ணங்களுக்காக இயந்தி மயமாக்கப்பட்ட முரை 
ஏை்றுக்மகாள்ளப்படும்: 

• துரளயிடுதல் மை்றும் மவடிக்கும் முரை ஏை்றி மை்றும் 
டிப்ப /்டம்ப  ் கலரவரய பயன்படுத்துவதன் மூலம் 
திைந்தமவளி இயந்தி மயமாக்கப்பட்ட முரையில் சு ங்க 
நடவடிக்ரககள் ரமை்மகாள்ள ப ிந்துர க்கப்படுகிைது. 

• தை்ரபாது அதிக சுரம இல்ரல. 



வர வு EIA/EMP க்கானதமிழ்நாட்டின் திருப்பூ  ் மாவடட்ம், காங்கயம் 
தாலுகாவில் உள்ள நல்லர ாடு கி ாமத்தில் அரமந்துள்ள நல்லர ாடு 
கி ாமம் க டுமு டான கல் மை்றும் கி ாவல் குவா ி கிளஸ்ட .் மமாத்த 
ப ப்பளவு 8.72.73 மெக்ரட .் 
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• கனிமம் அதாவது சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள 
ரமை்ப ப்பில் கிரடக்கிைது. 

• நிலத்தடி முரையுடன் ஒப்பிடும் ரபாது, திைந்தமவளி 
முரையின் சு ங்கமானது அதிக உை்பத்தி மை்றும் 
சிக்கனமானது; மை்றும் 

• நிலத்தடி சு ங்கம் சிக்கனமானது அல்ல, தை்ரபாரதய 
வழக்கில் நரடமுரையில் சாத்தியமில்ரல. 

எனரவ, வழக்கமான திைந்த வா ப்்பு இயந்தி மயமாக்கப்பட்ட சு ங்க 
முரை ரதாண்டுதல் மை்றும் மவடித்தல் மூலம் எக்ஸ்கரவசன் 
மசய்யப்படும். 
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அத்தியாயம் 6: சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புத் திடட்ம் 

  

6.1 அறிமுகம் 

திட்டம் மதாட ப்ான மசயல்பாட்டின் தாக்கத்ரத ச ிபா க்்க பிந்ரதய 
சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு இன்றியரமயாத பகுதியாகும். 
எனரவ பின்வருவனவை்ரைக் கண்டறிய பல்ரவறு சுை்றுசச்ூழல் 
அளவுருக்கள் மதாட ந்்து கண்காணிக்கப்படும்: 
 

• குவா ி தளம் மை்றும் அதன் சுை்றுப்புைத்தில் உள்ள மாசுபாட்டின் 

நிரல. 

• மாசுபாடு மதாட ப்ாக முன்கணிப்பு அல்லது திருத்தும் 

ரநாக்கத்திை்காக த ரவ உருவாக்கவும். 

• தளத்தில் ஏை்றுக்மகாள்ளப்பட்ட மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு 

அரமப்பின் மசயல்திைரன ஆ ாயுங்கள். 

• சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகரள மதிப்பிடுவதை்கு. 

 

சிபிசிபியின் விதிமுரைகளின்படி அந்த இடத்தில் கண்காணிப்பு 
ரமை்மகாள்ளப்படும். SEIAA ஆல் வழங்கப்பட்ட சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி 
கடிதம் மை்றும் SPCB ஆல் வழங்கப்பட்ட இயக்க ஒப்புதல் ஆகியவை்றில் 
குறிப்பிடப்படட்ுள்ள நிபந்தரனகளின்படி பல்ரவறு சுை்றுசச்ூழல் 
கூறுகளுக்காக சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புத் திட்டம் 
நடத்தப்பட்டது/நடத்தப்படும். 
 

ஜனவ ி முதல் ஜூன் வர யிலான ஆறு மாதாந்தி  இணக்க 
அறிக்ரககள் GPCB/MOEF க்கு சம ப்்பிக்கப்படும் மை்றும் ஒவ்மவாரு 
காலண்ட  ்ஆண்டிலும் ஜூன் 1 மை்றும் டிசம்ப  ் 1 ஆகிய ரததிகளில் 
வழக்கமான அடிப்பரடயில் சம ப்்பிக்கப்படும். மசயல்படுவதை்கான 
ஒப்புதலில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள நிபந்தரனகளுக்கான காலாண்டு 
இணக்க அறிக்ரக வழக்கமான அடிப்பரடயில் SPCB க்கு 
சம ப்்பிக்கப்படும். 
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6.2 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம பசல் (EMC) உருவாக்கம் 

மாசுக் கடட்ுப்பாடர்டப் ரபாலரவ கண்காணிப்பும் முக்கியமானது, 
ஏமனனில் பின்பை்ைப்பட்ட மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்ரககளின் 
மசயல்திைரன கண்காணிப்பதன் மூலம் மடட்ுரம தீ ம்ானிக்க 
முடியும். சுை்றுசச்ூழல் ரமலாண்ரமத் திட்டத்ரதச ்
மசயல்படுத்துவதை்கும், குவா ிச ் மசயல்பாட்டின் ரபாது 
சுை்றுசச்ூழலின் நிரலரயத் மதாட ந்்து மதிப்பிடுவதை்கு 
முக்கியமான மை்றும் முக்கியமான சுை்றுசச்ூழல் அளவுருக்கரள 
அவ்வப்ரபாது சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு நடத்துவதை்கும் 
சுை்றுசச்ூழல் ரமலாண்ரமப் பி ிவு நிறுவப்படும். அடிப்பரட 
நிரலரமகள் பை்றிய அறிவுடன், கண்காணிப்புத் திட்டம் குவா ியின் 
மசயல்பாட்டின் கா ணமாக சுை்றுசச்ூழல் நிரலரமகளில் ஏரதனும் 
சீ ழிவுக்கான ஒரு குறிகாட்டியாக மசயல்படும் மை்றும் 
சுை்றுசச்ூழரலப் பாதுகாக்க மபாருத்தமான கூடுதல் தணிப்பு 
நடவடிக்ரககரள எடுக்க முடியும். சுை்றுசச்ூழல் ரமலாண்ரம 
கலத்தின் நிறுவன விளக்கப்படம் படம் 6.1 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

 

படம் 6.1: சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம பசல்லின் அரமப்பு 
விளக்கப்படம் (EMC)  

சு ங்க ரமலாள  ்

சுை்றுசச்ூழல் 
விஞ்ஞானி 

MoEF/SPCB & NABET அங்கீகா ம் 
மபை்ை சுை்றுசச்ூழல் 

ஆரலாசக ால் 
அங்கீக ிக்கப்பட்ட 
மவளிப்புை ஆய்வகம் 

ரவதியியலாள  ்
(1) CSR ரமலாள  ்(1) 

ரதாட்டக்கரல 
நிபுண  ்(1) 

தண்ணீ  ்மதளிப்பான் 
ஆபர ட்ட  ்(1) 
திைரமயை்ை 

மதாழிலாள க்ள் (1) 

குத்தரகதா   ்
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6.3 தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் அமலாக்க அட்டவரண 

சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள சு ங்கத் திட்டங்களின் 
மசயல்பாடுகளால் சுை்றுசச்ூழலுக்கு ஏை்படும் பாதிப்ரபக் குரைக்க 
அத்தியாயம்-4 இல் ப ிந்துர க்கப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
மசயல்படுத்தப்படும். தணிப்பு நடவடிக்ரககரள எளிதாக 
மசயல்படுத்த வசதியாக, அட்டவரண-6.1 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ள 
முன்னு ிரம மசயல்படுத்தலின் படி இரவ படிப்படியாக 
ரமை்மகாள்ளப்படுகின்ைன. 
 

6.3.1 EMC இன் பபாறுப்புகள் 

EMC இன் மபாறுப்புகளில் பின்வருவன அடங்கும்: 
A. ரமய மை்றும் இரடயக மண்டலத்தின் சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு. 

B. மாசு கடட்ுப்பாடட்ு கருவிகரள இயக்குதல். 

C. மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு உபக ணங்களுக்கான ப ாம ிப்பு 

அட்டவரணகளின் விவ க்குறிப்பு மை்றும் ஒழுங்குமுரை. 

D. த நிரலகள் ப ாம ிக்கப்படுவரத உறுதி மசய்தல். 

E. பசுரம அ ரண உருவாக்குதல். 

F. உகந்த நீ  ்பயன்பாடர்ட உறுதி மசய்தல். 

G. சுை்றுசச்ூழல் ரமலாண்ரம திட்டத்ரத மசயல்படுத்துதல். 

H. சுை்றுசச்ூழல் ரமலாண்ரமக் குழுவின் கூட்டங்கரள ஏை்பாடு 

மசய்தல் மை்றும் குழுவிை்கு அறிக்ரக மசய்தல். 

 

அட்டவரண 6.1: அமலாக்க அட்டவரண 

வ. 
எண். 

பைிந்துரைகள் மநைத் மதரவ அட்டவரண 

1 

காை்று மாசு 
கடட்ுப்பாடட்ு 
நடவடிக்ரககள் 

EC மை்றும் குத்தரக 
புதுப்பித்தலுக்குப் பிைகு 
குவா ி மதாடங்கும் 
ரந த்தில் ரமலும் 
ரமம்படுத்தப்படும். 

உடனடியாக 

2 

நீ  ்மாசு 
கடட்ுப்பாடட்ு 
நடவடிக்ரககள் 

EC ஒப்புதலுக்கு பிைகு 
குவா ி மதாடங்கும் 
ரந த்தில் ரமலும் 

உடனடியாக 
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வ. 
எண். 

பைிந்துரைகள் மநைத் மதரவ அட்டவரண 

ரமம்படுத்தப்படும். 

3 

சத்தம் 
கடட்ுப்பாடட்ு 
நடவடிக்ரககள் 

EC ஒப்புதலுக்கு பிைகு 
குவா ி மதாடங்கும் 
ரந த்தில் ரமலும் 
ரமம்படுத்தப்படும். 

உடனடியாக 

4 

சுை்றுசச்ூழல் 
பாதுகாப்பு 
மை்றும் 

ரமம்படுத்தல் 

EC ஒப்புதலுக்கு முன் 
மதாடங்கப்படட்ு, 

குவா ியின் ஆயுள் வர  
கட்டம் வா ியாக 
மதாட ப்படும். 

உடனடி & 
அதிக ிக்கும் 

 

6.4 அளவீட்டு முரறகள் 

6.4.1 பயன்படுத்தப்பட மவண்டிய கருவிகள் 

கண்காணிப்பு அட்டவரணயில் த வு ரசக ிப்பு பணிக்கு பின்வரும் 
கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன: 
 

1. சுவாசிக்கும் தூசி மாதி ி (RDS) 
2. நுண் துகள் மாதி ி (FPS) 
3. உல  ்மை்றும் ஈ மான பல்ப் மவப்பமானி. 
4. ஒலி நிரல மீட்ட  ்

5. ரமக்ர ா வானிரல ஆய்வு நிரலயம் 

6. நீ  ்நிரல காட்டி 

7. குரளாபல் மபாசிஷனிங் சிஸ்டம் (ஜிபிஎஸ்) 
 

ரமை்கூறிய கருவிகளுக்கு ரமலதிகமாக, நிலப்பயன்பாடு, தாவ ங்கள் 
மை்றும் விவசாய பயி க்ள் பை்றிய த வுகள் களக் குழுவால் ஆய்வுப் 
பகுதியில் உள்ள பல உள்ளூ  ் மக்கள் மை்றும் பல்ரவறு அ சுத் 
துரைகள்/ஏமஜன்சிகரளச ்சந்தித்து ரசக ிக்கப்படும். 
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6.4.2 கண்காணிப்பு திட்டம் 

சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள குவா ி மசயல்பாடுகளுக்கான 
சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பின்வரும் அம்சங்களுக்காக 
நடத்தப்படும்: 
 

• சுை்றுப்புை காை்றின் த ம் 

• நீ  ்அட்டவரண ஆழம்  
• ரமை்ப ப்பு மை்றும் நிலத்தடி நீ  ்த ம் 

• சுை்றுப்புை இர சச்ல் நிரலகள் 

• மண்ணின் த ம் 

• பசுரம படர்ட & ரதாட்டம் 

• CSR நடவடிக்ரககள் 

திட்டத்திை்குப் பிந்ரதய கண்காணிப்பின் கீழ் பின்வரும் வழக்கமான 
கண்காணிப்புத் திட்டம் மசயல்படுத்தப்படும். சுை்றுப்புை காை்றின் த ம், 
ரமை்ப ப்பு மை்றும் நிலத்தடி நீ ின் த ம், சுை்றுப்புை இர சச்ல் அளவுகள் 
ரபான்ைவை்றின் சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு MOEF அங்கீகா ம் மபை்ை 
ஏமஜன்சிகள் மூலம் மதாட ந்்து ரமை்மகாள்ளப்படும் மை்றும் 
அறிக்ரககள் SPCB/MoEF க்கு சம ப்்பிக்கப்படும். 
 

காற்று மாசுபாடு 

குவா ி குத்தரக பகுதியில் ஒரு இடத்திலும், அருகிலுள்ள 
கி ாமங்களில் நான்கு இடங்களிலும் EC நிபந்தரனகள்/மத்திய 
மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு வா ிய வழிகாடட்ுதல்களின்படி சுை்றுப்புை 
காை்றின் த ம் கண்காணிக்கப்படும். 
 

நீை் அட்டவரண ஆழம் 

அருகிலுள்ள நான்கு கி ாமங்களில் அரமந்துள்ள கிணறுகள் / 
ஆழ்துரள கிணறுகளில் அப்பகுதியில் நிலத்தடி நீ  ்மட்டத்தின் ஆழம் 
மதாட ந்்து கண்காணிக்கப்படும். பருவமரழக்கு முந்ரதய (ரம 
மாதம்) மை்றும் பருவமரழக்கு முந்ரதய (நவம்ப  ் மாதம்) நீ  ் நிரல 
ஆழம் அளவிடப்படட்ு பதிவுகள் ப ாம ிக்கப்படும். 
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நீை் தைம் 

திட்டப் பகுதிரயச ் சுை்றியுள்ள நான்கு கி ாமங்களில் நிலத்தடி நீ  ்
மாதி ிகள் ஆய்வு மசய்யப்படும். ஒவ்மவாரு பருவத்திலும் ஒரு முரை 
தண்ணீ ின் த ம் கண்காணிப்பு ரமை்மகாள்ளப்படும். குவா ி குழி 
கிரடக்கும் ரபாது, ரமை்ப ப்பு நீ  ்மாதி ி ரசக ிக்கப்படும். 
 

சுற்றுப்புற இரைசச்ல் நிரலகள்  
ரமய மண்டலம் மை்றும் சுை்றியுள்ள கி ாமங்களில் ஒலி அளவுகள் 
மதாட ந்்து கண்காணிக்கப்படும். குவா ி குத்தரக பகுதியில் 1 
இடத்திலும், அருகிலுள்ள கி ாமங்களில் 7 இடங்களிலும் சுை்றுப்புை 
இர சச்ல் நிரல கண்காணிப்பு ரமை்மகாள்ளப்படும். ஒவ்மவாரு 
சீசனுக்கும் ஒருமுரை இர சச்ல் நிரல கண்காணிப்பு நடத்தப்படும். 
 

மண்ணின் தைம் 

குவா ி குத்தரக பகுதிக்கு உட்பட்ட ரதாட்ட பகுதி மை்றும் குவா ி 
குத்தரக பகுதிக்கு அருகில் அரமந்துள்ள விவசாய வயல்களில் 
மண்ணின் த ம் கண்காணிப்பு ரமை்மகாள்ளப்படும். குவா ி 
குத்தரகயின் ரமய மண்டலத்திலிருந்து 1 மாதி ியும், அருகிலுள்ள 
கி ாமங்களிலிருந்து 3 மாதி ிகளும் ரசக ிக்கப்படட்ு பகுப்பாய்வு 
மசய்யப்படும், வருடத்திை்கு ஒரு முரை, முன்னு ிரம வைட்சி 
காலங்களில். 
 

CSR நடவடிக்ரககள் 

அருகிலுள்ள கி ாமங்களில் நடத்தப்படும் சமூக நலச ்மசயல்பாடுகள் 
அவை்றின் மசயல்திைனுக்காக மதாட ந்்து கண்காணிக்கப்படட்ு, 
அதை்ரகை்ப புதிய நடவடிக்ரககள் திட்டமிடப்படும்.  
 

6.4.2.1 கண்காணிப்பு அட்டவரண 

முன்மமாழியப்படட் சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு அட்டவரண 
அட்டவரண 6.2 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது.  
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அட்டவரண 6.2: முன்பமாழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 
அட்டவரண 

வ.எ
ண் 

சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகள் 
இடம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் கால 

அளவு 
அதிை்பவண் 

1 காை்று த ம் 
2 இடங்கள் (1 

ரகா  ்& 1 பஃப )் 

24 மணி 
ரந ம் 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒருமுரை 

ஃப்யூஜிடிவ் 

டஸ்ட், PM2.5, 

PM10, SO2 

மை்றும் NOx. 

2 
வானிரல 

ஆய்வு 

காை்றின் த க் 

கண்காணிப்பு & 

IMD இ ண்டாம் 

நிரலத் த வு 

மதாடங்குவதை்
கு முன் 

என்னுரடய 

தளத்தில் 

மணிரந 
ம் / 

தினச ி 

மதாட ச்ச்ியான 

ஆன்ரலன் 

கண்காணிப்பு 

காை்றின் 

ரவகம், 

காை்றின் திரச, 

மவப்பநிரல, 

ஈ ப்பதம் 

மை்றும் 

மரழப்மபாழிவு 

3 

நீ  ்த  

கண்காணிப்
பு 

2 இடங்கள் (1SW 

& 1 GW) 
- 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒருமுரை 

IS:10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுரைகளி
ன் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்ட 

அளவுருக்கள் 

4 நீ ியல் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 

சுமா  ்1 

கிரலாமீட்ட  ்

மதாரலவில் 

உள்ள 

திைந்தமவளி 
கிணறுகளில் 

நீ ம்ட்டம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒருமுரை 
bgl இல் ஆழம் 

5 சத்தம் 
2 இடங்கள் (1 

ரகா  ்& 1 பஃப )் 

மணிரந 
ம் - 1 நாள் 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒருமுரை 

Leq, Lmax, Lmin, 

Leq Day & Leq 

Night 

6 அதி வ்ு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பில் 

(அறிக்ரகயில்) 

– 
குண்டுமவடிப்பு 

நடவடிக்ரகயி
ன் ரபாது 

உசச் துகள் 

ரவகம் 

7 மண் 
2 இடங்கள் (1 

ரகா  ்& 1 பஃப )் 
– 

ஆறு 

மாதங்களுக்கு 

ஒருமுரை 

உடல் மை்றும் 

இ சாயன 

பண்புகள் 

8 கி ீன்மபல்ட ்
திட்டப் 

பகுதிக்குள் 
தினச ி மாதாந்தி  ப ாம ிப்பு 
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6.5 சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக 

6.5.1 நிறுவனத்தின் சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக 

குவா ி குத்தரக பகுதி முன்மமாழிந்த திரு. ஏ.டி.இளங்ரகா. 
குத்தரகதா  க்ளின் சுை்றுசச்ூழல் மகாள்ரக இரணப்பு XI ஆக 
இரணக்கப்படட்ுள்ளது. 
6.5.2 அரமப்பு அரமப்பு 

நிறுவனம் ஊழிய க்ளுக்கான கடரமகள் மை்றும் மபாறுப்புகரள 
மதளிவாக வர யறுத்துள்ளது. சுை்றுசச்ூழல் ரமலாண்ரமக்கான 
நிறுவன அரமப்பு படம் 6.1 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. 
 

6.5.3 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம பசல் 

சு ங்க ரமலாள ின் கடட்ுப்பாட்டின் கீழ் குவா ியில் சுை்றுசச்ூழல் 
ரமலாண்ரம பி ிவு (EMC) நிறுவப்படும். சுை்றுசச்ூழல் ரமலாண்ரம 
துரையில் ரபாதுமான தகுதியும் அனுபவமும் மகாண்ட சுை்றுசச்ூழல் 
விஞ்ஞானி EMCக்கு தரலரம தாங்குவா .் EMC இன் மபாறுப்புகள் 
பின்வருமாறு: 
1. சுை்றுசச்ூழல் ரமலாண்ரம திட்டத்தில் ப ிந்துர க்கப்பட்ட மை்றும் 

ECயில் ப ிந்துர க்கப்பட்ட மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்ரககரள 

மசயல்படுத்துதல் 

2. MoEF/SPCB மை்றும் NABL ஆல் அங்கீக ிக்கப்பட்ட மவளிப்புை 

ஆய்வகங்கள் மூலம் EMP மை்றும் EC நிபந்தரனயின்படி சுை்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்ரப நடத்துதல் 

3. திட்டத்திை்கான சுை்றுசச்ூழல் அனுமதியில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள பிை 

நிபந்தரனகளுடன் இணங்குவரத உறுதி மசய்தல். 

4. திட்டத்திை்கான 'மசயல்பாட்டிை்கான ஒப்புதல்' இல் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள நிபந்தரனகளுக்கு இணங்குவரத உறுதி 

மசய்தல். 

5. MoEF/ SPCB க்கு இணக்க நிரலரய ச ியான ரந த்தில் சம ப்்பித்தல் 

6. ரதரவப்படும் ரபாது, நிபுண க்ளின் வழிகாடட்ுதரலப் மபறுதல். 

7. அருகில் உள்ள கி ாமங்களில் CSR நடவடிக்ரககரள நடத்துதல். 

8. திட்டம் மை்றும் மவளி நிறுவனங்களுடன் சுை்றுசச்ூழல் மதாட ப்ான 

மசயல்பாடுகரள ஒருங்கிரணத்தல் 
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9. சுை்றியுள்ள கி ாமங்களில் உள்ள மதாழிலாள க்ள் மை்றும் 

மக்கள்மதாரக பை்றிய சுகாதா  புள்ளிவிவ ங்கள் ரசக ிப்பு 

10. பசுரம அ ண் வள ச்ச்ி 

11. சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் மசயல்பாட்டின் 

முன்ரனை்ைத்ரத கண்காணித்தல் 

12. நீ /்கழிவு நீ ின் த ம், காை்றின் த ம் மை்றும் உருவாக்கப்படும் 

திடக்கழிவு ஆகியவை்ரை கண்காணித்தல் 

13. மவளிப்புை ஆய்வகம் மூலம் ரசக ிக்கப்பட்ட நீ  ் மை்றும் காை்று 

மாதி ிகளின் பகுப்பாய்வு 

14. நிதி மதிப்பீடு, ஒழுங்குமுரை, காை்று மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு 

கருவிகரள நிறுவுதல், கழிவு நீ  ் சுத்திக ிப்பு நிரலயம் 

ரபான்ைவை்ரை உள்ளடக்கிய மாசு கடட்ுப்பாடு மை்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ரககள்/ சாதனங்கரள மசயல்படுத்துதல் மை்றும் 

கண்காணித்தல் 

15. மாநில மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு வா ியம், சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் வன 

அரமசச்கம் மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் அனுமதியின் நிபந்தரனகள் 

மை்றும் நிறுவுவதை்கான ஒப்புதல்கள் மை்றும் மசயல்பட ஒப்புதல் 

ஆகியவை்றின் சட்ட விதிகள், விதிமுரைகளுக்கு இணங்குதல். 

6.5.4 தணிக்ரக & மதிப்பாய்வு 

மதிப்பாய்வு மை்றும் தணிக்ரக அடிப்பரடயில் ஒரு ரமலாண்ரம 
கருவியாகும். எவ்வாைாயினும், அரமப்பு முரையின் மசயல்திைன் 
மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் மசயல்திைன் பை்றிய ச ிபா ப்்பு மை்றும் 
கருத்துக்கு மசயல்பாடட்ு மட்டத்தில் அதன் பயன்பாடு முக்கியமானது. 
அடிப்பரடயில், தணிக்ரக பின்வரும் உருப்படிகரள உள்ளடக்கியது: 
• வ ி ரமலாண்ரம அரமப்பு 

• விழிப்புண வ்ு மை்றும் பயிை்சி 

• நரடமுரைகள்: த நிரலகள், இலக்குகள் 

• திட்டங்கள்: கழிவு, தை்மசயல், மாசு கடட்ுப்பாடு இணக்கம் 

• சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடர்டச ்ச ிபா க்்கவும் 

• தணிப்ரப ச ிபா க்்கவும் 

• அறிக்ரக மை்றும் மதாட ப்ு 

• ஆவணப்படுத்தல் 

• பின்னூட்டம் 
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உள்துரற தணிக்ரக: 
சு ங்க நடவடிக்ரககளுக்காக தணிக்ரக முரை ரமை்மகாள்ளப்படும் 
மை்றும் பயிை்சி மபை்ை உள் மை்றும் மவளி தணிக்ரகயாள க்ளின் 
பயன்பாடர்ட உள்ளடக்கியது. கூடுதலாக, மபாருந்தக்கூடிய 
அரனத்து சட்டங்களுக்கும் இணங்குவரத உறுதிமசய்ய தணிக்ரக 
ரமை்மகாள்ளப்பட ரவண்டும். 
 

தணிக்ரக வரக அதிை்பவண்: 
• உள்: - ஒவ்மவாரு 6 மாதங்களுக்கும் மை்ை தள மபாறுப்பாள  ்

• மவளி:  -ஒவ்மவாரு 12 மாதங்களுக்கும் சுயாதீன நிபுண  ்

நிறுவனம் ஒரு சுயாதீனமான மை்றும் மவளிப்புை த நிரல 
நிறுவனத்தால் திைரமயான EMS தணிக்ரகயாள க்ளாக பயிை்சி 
மபை்ை மை்றும் சான்ைளிக்கப்பட்ட உள் / மவளிப்புை 
தணிக்ரகயாள க்ரள பி திநிதித்துவப்படுத்தும். கண்காணிப்பு 
மை்றும் தணிக்ரகயின் முடிவுகள் மூத்த நி வ்ாகக் குழு மூலம் 
நடவடிக்ரக உருப்படிகள் கவனிக்கப்படுவரத உறுதிமசய்ய 
மதாட ந்்து அறிக்ரகயிடப்படும். 
 

6.5.5 இணக்கமின்ரம, திருத்தம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்ரக 

நிறுவனத்தின் சுை்றுசச்ூழல் மகாள்ரகயின்படி, இணக்கமின்ரம, 
ச ிமசய்தல் நடவடிக்ரககள் மை்றும் தடுப்பு நடவடிக்ரககள் 
ஆகியரவ இணக்கமின்ரம, தடுப்பு மை்றும் ச ிமசய்தல் நடவடிக்ரக 
நரடமுரைகளின்படி நி வ்கிக்கப்படும். நிறுவனத்தின் அரனத்து 
திட்டங்களுடனும் மதாட ப்ுரடய இந்த நரடமுரை, 
இணக்கமின்ரமகரளக் கண்டறிதல், இணக்கமின்ரமகரள நிவ த்்தி 
மசய்வதை்கு மபாருத்தமான திருத்தச ் மசயல்கரளப் (கள்) 
பயன்படுத்துதல் மை்றும் தவி க்்க தடுப்பு நடவடிக்ரககரள நிறுவுதல் 
மதாட ப்ாக பயன்படுத்தப்பட ரவண்டிய மசயல்முரைகரள 
விவ ிக்கிைது. இணக்கமின்ரமகள். மசயல்முரையின் முக்கிய 
கூறுகள் பின்வருமாறு: 
• இணக்கமின்ரம மை்றும் / அல்லது இணக்கமின்ரமகரள 
அரடயாளம் காணுதல் 

• இணக்கமின்ரம மை்றும்/அல்லது இணக்கமின்ரம பை்றிய பதிவு 
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• குவா ி குறிப்பிட்ட திருத்தம் மை்றும் தடுப்பு நடவடிக்ரககரளத ்
தடுப்பதை்கு இணக்கமின்ரம மை்றும்/அல்லது இணக்கமின்ரமயின் 
மதிப்பீடு 

• ச ியான மை்றும் தடுப்பு நடவடிக்ரககள் மபாறுப்பான நப க்ளுக்கு 
வழங்கப்பட ரவண்டும் 

• மசயல்களின் நிரல மை்றும் மசயல்திைரன உறுதி மசய்வதை்கான 
ச ிமசய்தல் மசயல்களின் ரமலாண்ரம மதிப்பாய்வு 

 

6.5.6 மமலாண்ரம விமைச்னம் 

நிறுவனத்தின் தனிப்பட்ட திட்டத்துடன் மதாட ப்ுரடய குறிக்ரகாள்கள் 
மை்றும் இலக்குகளின் வி ிவான மதிப்பாய்வு வணிகத் திட்டமிடல் (1 
ஆண்டுக் கண்ரணாட்டம்) மை்றும் வணிக உதத்ி (5 ஆண்டுக் 
கண்ரணாட்டம்) மசயல்முரைகள் மூலம் வருடாந்தி  அடிப்பரடயில் 
ரமை்மகாள்ளப்படும். மூத்த தள நி வ்ாகம் மை்றும் பிை முக்கிய 
பணியாள க்ளின் ஈடுபாடர்ட உள்ளடக்கிய இந்த மதிப்பாய்வுகள், 
முந்ரதய ஆண்டில் குவா ியின் மசயல்திைரன மதிப்பீடு மசய்து, 
பின்வரும் காலகட்டத்திை்கான இலக்குகரளயும் இலக்குகரளயும் 
உருவாக்குகின்ைன. 
 

6.6 பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு  

மதாழில்சா  ் ஆர ாக்கியம் மை்றும் பாதுகாப்பு உை்பத்தித்திைன் 
மை்றும் நல்ல முதலாளி-பணியாள  ் உைவு ஆகியவை்றுடன் மிக 
மநருக்கமாக மதாட ப்ுரடயது. குவா ியில் மதாழில்சா  ்
ஆர ாக்கியத்தின் முக்கிய கா ணிகள் தப்பிரயாடிய தூசி மை்றும் 
சத்தம். 1965 குவா ி ஒழுங்குமுரைகள் மை்றும் DGMS இன் 
சுை்ைறிக்ரககளின்படி சு ங்க உபக ணங்களின் மசயல்பாடு மை்றும் 
ப ாம ிப்பு மை்றும் மவடிக்கும் மபாருடக்ரள ரகயாளும் ரபாது 
பணியாள க்ளின் பாதுகாப்பு கவனிக்கப்பட ரவண்டும். தூசி, 
மவப்பம், சத்தம் மை்றும் அதி வ்ு கா ணமாக மதாழிலாள க்ளின் 
ஆர ாக்கியத்தில் பாதகமான விரளவுகரளத் தவி க்்க, EMP இல் 
ரபாதுமான நடவடிக்ரககள் முன்மமாழியப்படட்ுள்ளன. இவை்றில் 
அடங்கும்: 
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• குவா ி மதாழிலாள க்ளுக்கு குடிநீ ,் கழிப்பரை ரபான்ை 
வசதிகளுடன் கூடிய ஓய்வரைகரள வழங்குதல்; 
• மதாழிலாள க்ளுக்கு பணியாள  ் பாதுகாப்பு சாதனங்கரள 
வழங்குதல்; 
• அதிக இர சச்ல் பகுதிகளில் மவளிப்படும் மதாழிலாள க்ளுக்கு 
ரவரல சுழை்சி; 
• முதலுதவி வசதிகள். 
பணியாள க்ளின் மதாழில்சா  ் சுகாதா  ஆய்வு சீ ான 
இரடமவளியில் ரமை்மகாள்ளப்படும். 
 

6.7 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புக்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு 

வருடாந்தி  மதாட  ்மசலவினத்துடன் மாசுபாடர்டக் கண்காணிப்பது 
பை்றிய விவ ங்கள் அட்டவரண-6.3 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன.  

 

அட்டவரண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் பசலவு 

வ. 

எண் 
கண்காணிப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வு 

பமாத்த 
கட்டணங்கள்/ 

ஆண்டு  விளக்கம் 

1 சுை்றுப்புை காை்றின் த  கண்காணிப்பு 52000 

2 இர சச்ல் நிரல கண்காணிப்பு 2000 

3 நில அதி வ்ு கண்காணிப்பு 4000 

4 நீ  ்மாதி ி மை்றும் பகுப்பாய்வு 18000 

மமாதத்ம் 76,000 
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அத்தியாயம் 7: கூடுதல் படிப்புகள் 

 

7.1 பபாது ஆமலாசரன 

காங்கயம் தாலுக்கா நால்ர ாடு கி ாமத்தின் SF எண். 822 (P), 823/A, 823/B 
& 829/A (P) இல் அரமந்துள்ள 4.16.23 மெக்ரட  ் ப ப்பளவில் உத்ரதச 
சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள குவா ிக்கான வர வு EIA/EMP , 
திருப்பூ  ் மாவட்டம், தமிழ்நாடு மாநிலம் SEIAA வழங்கிய TOR மை்றும் 
அறிக்ரகயின்படி தயா  ் மசய்யப்படட்ுள்ளது EIA இன் விதிகளின்படி 
மபாது ஆரலாசரன மசயல்முரைக்காக சம ப்்பிக்கப்பட்டது 
அறிவிப்பு 2006 மை்றும் அதன் திருத்தங்கள்.  
 

மபாது ஆரலாசரன மசயல்முரைரய முடித்த பிைகு, மபாது 
விசா ரணயின் ரபாது முன்ரவக்கப்பட்ட சிக்கல்கள் மை்றும் திட்ட 
ஆத வாள ின் அ ப்்பணிப்பு ஆகியரவ இறுதி EIA/EMP அறிக்ரகயில் 
இரணக்கப்படும். பின்வரும் கூடுதல் ஆய்வுகள் குறிப்பு 
விதிமுரைகளின்படி ரமை்மகாள்ளப்படும்/மசய்யப்படும்: இட  ்
மதிப்பீடு மை்றும் ரப ிட  ்ரமலாண்ரமத் திட்டம். 
 

7.2 இடை் மதிப்பீடு 

2002 டிசம்ப  ்31, 2002 ரததியிட்ட சுை்ைறிக்ரக எண்.13 இன் படி, தன்பாத் 
சு ங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குந கம் (டிஜிஎம்எஸ்) வழங்கிய குறிப்பிட்ட 
இட  ் மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் அடிப்பரடயில் இட  ்
மதிப்பீட்டிை்கான வழிமுரை அரமந்துள்ளது. டிஜிஎம்எஸ் இட  ்
மதிப்பீட்டு மசயல்முரை ரநாக்கம் பணிசச்ூழல் மை்றும் அரனத்து 
மசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மை்றும் சாத்தியமான அபாயங்கரளக் 
கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் ரதரவப்படுபவ க்ளுக்கு முன்னு ிரம 
அளிப்பதை்காக அந்த ஆபத்துகளின் அபாய அளரவ மதிப்பிடுதல். 
ரமலும், இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் மபாறுப்பான வழிமுரைகள் 
அரடயாளம் காணப்பட்டு, அவை்றின் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள், 
கால அட்டவரணயில் அரமக்கப்பட்டுள்ளரவ, துல்லியமான 
மபாறுப்புகளுடன் பதிவு மசய்யப்படுகின்ைன. DGMS, DGMS வழங்கிய 
உரலாக சு ங்கத்ரத நி வ்கிப்பதை்கான தகுதிச ் சான்றிதரழ 
ரவத்திருக்கும் தகுதி வாய்ந்த சு ங்க ரமலாள ின் வழிகாட்டுதலின் 
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கீழ் முழு குவா ி நடவடிக்ரகயும் ரமை்மகாள்ளப்படும். இட  ்மதிப்பீடு 
என்பது விபத்துகரளத் தடுப்பதை்கும், அது நிகழாமல் தடுக்க 
ரதரவயான நடவடிக்ரககரள எடுப்பதை்கும் ஆகும். சு ங்கங்களில் 
இருக்கும் பல்ரவறு ஆபத்துகரள (பாதுகாப்பை்ை நிரலரமகள்) 
அரடயாளம் கண்டு அளவீடு மசய்வரத அபாய பகுப்பாய்வு 
உள்ளடக்கியது. மறுபுைம், இட  ்பகுப்பாய்வு என்பது சு ங்கத்தில் உள்ள 
ஆபத்துகளின் விரளவாக ஏை்படும் விபத்துகள் கா ணமாக, சு ங்க 
உபக ணங்கள் மை்றும் பணியாள க்ள் மவளிப்படும் அபாயங்கரள 
அரடயாளம் கண்டு அளவீடு மசய்வரதக் ரகயாள்கிைது. இட  ்
பகுப்பாய்வு ஒரு வி ிவான ஆபத்து பகுப்பாய்ரவப் பின்பை்றுகிைது. 
தை்ரபாதுள்ள அபாயங்கள் கா ணமாக அண்ரட மக்கள் மவளிப்படும் 
அபாயங்கரள அரடயாளம் கண்டு மதிப்பிடுவது இதில் அடங்கும். 
இட  ்பகுப்பாய்வு என்பது சு ங்கத்தில் உள்ள ஆபத்துகளின் விரளவாக 
ஏை்படும் விபத்துகள் கா ணமாக, சு ங்க உபக ணங்கள் மை்றும் 
பணியாள க்ள் மவளிப்படும் அபாயங்கரள அரடயாளம் கண்டு 
அளவீடு மசய்வரதக் ரகயாள்கிைது. இட  ்பகுப்பாய்வு ஒரு வி ிவான 
ஆபத்து பகுப்பாய்ரவப் பின்பை்றுகிைது. தை்ரபாதுள்ள அபாயங்கள் 
கா ணமாக அண்ரட மக்கள் மவளிப்படும் அபாயங்கரள 
அரடயாளம் கண்டு மதிப்பிடுவது இதில் அடங்கும். இட  ் பகுப்பாய்வு 
என்பது சு ங்கத்தில் உள்ள ஆபத்துகளின் விரளவாக ஏை்படும் 
விபத்துகள் கா ணமாக, சு ங்க உபக ணங்கள் மை்றும் பணியாள க்ள் 
மவளிப்படும் அபாயங்கரள அரடயாளம் கண்டு அளவீடு மசய்வரதக் 
ரகயாள்கிைது. இட  ் பகுப்பாய்வு ஒரு வி ிவான ஆபத்து 
பகுப்பாய்ரவப் பின்பை்றுகிைது. தை்ரபாதுள்ள அபாயங்கள் 
கா ணமாக அண்ரட மக்கள் மவளிப்படும் அபாயங்கரள 
அரடயாளம் கண்டு மதிப்பிடுவது இதில் அடங்கும். 
 

கீரழ உள்ள பி ிவுகளில், பல்ரவறு ஆபத்துகள், சாத்தியமான 
அபாயங்கள், அதிகபட்ச நம்பகமான விபத்து பகுப்பாய்வு மை்றும் 
விரளவு பகுப்பாய்வு ஆகியவை்ரைக் கண்டறிதல் ஆகியரவ 
சம்பந்தப்பட்ட அபாயங்களின் ப ந்த அரடயாளத்ரத அளிக்கிைது. 
இட  ் மதிப்பீட்டின் அடிப்பரடயில் ரப ிட  ் ரமலாண்ரமத் திட்டம் 
தயா ிக்கப்பட ரவண்டும். 
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ஒரு தகுதி வாய்ந்த குவா ி ரமலாள ின் நி வ்ாகக் கடட்ுப்பாடு மை்றும் 
வழிகாடட்ுதலின் கீழ் சு ங்கம் ரமை்மகாள்ளப்படும். இ ண்டாம் 
வகுப்பு ரமலாள ின் தகுதிச ் சான்றிதழ். ரப ிட  ் ஏை்பட்டால் குவா ி 
நி வ்ாகம் பின்பை்ை ரவண்டிய நிரல ஆரணகள், மாதி ி நிரல 
ஆரணகள் மை்றும் சுை்ைறிக்ரககரள DGMS மதாட ந்்து வழங்கி 
வருகிைது. ரமலும், சு ங்கப் பணியாள க்ள் எசச் ிக்ரகயாக இருக்க 
அவ்வப்ரபாது புத்துண ச்ச்ி படிப்புகளுக்கு அனுப்பப்படுவா க்ள். 
இருப்பினும், இயல்பான மசயல்பாட்டின் ரபாது பின்வரும் 
இயை்ரக/மதாழில்துரை ஆபத்துகள் ஏை்படலாம்: 

• மவடிமபாருடக்ளால் விபத்து; 
• கன க சு ங்க உபக ணங்களால் விபத்து; மை்றும் 

• ரமை்கூறிய ஆபத்து/ரப ழிவுகரளக் கவனித்துக்மகாள்ள, 
பின்வரும் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்ரககள் ரமை்மகாள்ளப்படும்: 

• குவா ிச ்சட்டம், 1952 மை்றும் சு ங்க விதிகள், 1955 இன் அரனத்து 
பாதுகாப்பு முன்மனசச் ிக்ரககள் மை்றும் விதிகள் அரனத்து 
சு ங்க நடவடிக்ரககளின் ரபாதும் கண்டிப்பாக 
பின்பை்ைப்படும்; 

• அங்கீக ிக்கப்படாத நப க்ளின் நுரழவு தரட மசய்யப்படும்; 
• குவா ி அலுவலகம் மை்றும் சு ங்கப் பகுதியில் தீயரணப்பு 

மை்றும் முதலுதவி ஏை்பாடுகள்; 
• பாதுகாப்பு பூட், மெல்மமட், கண்ணாடி ரபான்ை அரனத்து 

பாதுகாப்பு உபக ணங்களின் ஏை்பாடுகளும் ஊழிய க்ளுக்குக் 
கிரடக்கும் மை்றும் அவை்றின் பயன்பாட்டிை்கான வழக்கமான 
ரசாதரன; 

• அபாயக மான வளாகங்களில் பணிபு ியும் அரனத்து 
ஊழிய க்ளுக்கும் பயிை்சி மை்றும் புதுப்பித்தல் படிப்புகள்; 
சு ங்க விதிகளின்படி சு ங்கத்தின் அரனத்து ஊழிய க்ளும் ஒரு 
குறிப்பிட்ட இரடமவளியில் பயிை்சி மபை ரவண்டும். 

• அங்கீக ிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி குவா ியின் ரவரல மை்றும் 
குவா ி திட்டங்கரள மதாட ந்்து புதுப்பித்தல்; 

• உை்பத்தியாள ின் வழிகாடட்ுதல்களின்படி அரனத்து சு ங்க 
உபக ணங்களின் வழக்கமான ப ாம ிப்பு மை்றும் ரசாதரன; 
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• கடத்தல் சாரலகளில் தூசிரய அடக்குதல்; 
• ரபாட்டிகள், சுவம ாட்டிகள் மை்றும் பிை ஒத்த இயக்கங்கள் 

மூலம் பாதுகாப்பு மை்றும் ரப ழிவு பை்றிய விழிப்புண ர்வ 
அதிக ித்தல். 

 

7.2.1 டிைக்குகள் மற்றும் டம்ப்பைக்ளால் ஏற்படும் விபத்துகரளத் 
தடுப்பதற்கான நடவடிக்ரககள் 

• பி தான கிளஸ்ட  ் பகுதிக்குள் அரனத்து ரபாக்குவ த்தும் 
நி வ்ாகத்தின் ரந டி ரமை்பா ர்வ மை்றும் கடட்ுப்பாட்டின் கீழ் 
ரமை்மகாள்ளப்படும்; 

• வாகனங்கள் நல்ல பழுதுபா ப்்பில் ப ாம ிக்கப்படட்ு, 
நி வ்ாகத்தால் இந்த ரநாக்கதத்ிை்காக அங்கீக ிக்கப்பட்ட 
திைரமயான நப ால் வா த்திை்கு ஒரு முரையாவது 
முழுரமயாகச ்ச ிபா க்்கப்படும்; 

• ஓடட்ுந க்ளின் வழிகாடட்ுதலுக்காக ஒவ்மவாரு 
திருப்புமுரனயிலும் ப ந்த அரடயாளங்கள் வழங்கப்படும். 

• வாகனங்கரள பின்ரனாக்கி மசல்லும் ரபாது ஏை்படும் 
ஆபத்துகரள தவி க்்க, முடிந்தவர  அரனத்து பகுதிகளும் 
மனித க்ள் இல்லாத பகுதியாக மாை்ைப்படும் 

• ரவலியின் சட்டப்பூ வ் ஏை்பாடு, நிரலயான கல்வி, பயிை்சி 
ரபான்ைரவ இத்தரகய விபத்துகளின் நிகழ்ரவக் குரைப்பதில் 
நீண்ட தூ ம் மசல்லும். 

 

7.2.2 P1 முதல் P4 வரையிலான மபாஸ்ட ் மகாவிட ் சுகாதாை 
மமலாண்ரமத் திட்டம் 

SARS-CoV-2 மகார ானா ரவ ஸால் ஏை்படும் ரகாவிட் - 19 ரநாய் 
ஒப்பீட்டளவில் ஒரு புதிய ரநாயாகும், இந்த ரநாயின் இயை்ரகயான 
வ லாறு, குறிப்பாக மீட்புக்குப் பிந்ரதய நிகழ்வுகளின் அடிப்பரடயில் 
புதிய தகவல்கள் மாறும் அடிப்பரடயில் அறியப்படுகின்ைன. 
கடுரமயான ரகாவிட்-19 ரநாய்க்குப் பிைகு, குணமரடந்த 
ரநாயாளிகள் ரசா வ்ு, உடல்வலி, இருமல், மதாண்ரடப்புண், 
சுவாசிப்பதில் சி மம் ரபான்ை பல்ரவறு வரகயான அறிகுறிகரளயும் 
அறிகுறிகரளயும் மதாட ந்்து மத ிவிக்கலாம். தை்ரபாது ரகாவிட்-க்கு 
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பிந்ரதய சீக்வாலாக்கள் மை்றும் அதை்கும் குரைவான சான்றுகள் 
உள்ளன. ஆ ாய்சச்ி ரதரவ மை்றும் தீவி மாக பின்பை்ைப்படுகிைது. 
ரகாவிட் குணமரடந்த அரனத்து ரநாயாளிகளின் பின்மதாட த்ல் 
ப ாம ிப்பு மை்றும் நல்வாழ்வுக்கு ஒரு முழுரமயான அணுகுமுரை 
ரதரவப்படுகிைது 

  

பிந்ரதய மகாவிட் பின்பதாடைத்ல் பநறிமுரற – 

➢ ரகாவிட ் ரநாய்க்கு மபாருத்தமான நடத்ரதரயத் மதாட வும் 

(முகமூடி, ரக மை்றும் சுவாச சுகாதா ம், உடல் இரடமவளி). 
➢ ரபாதுமான அளவு மவதுமவதுப்பான நீர க் குடிக்கவும் 

(மு ணாக இல்லாவிட்டால்). 

➢ பணியிடங்கள் சுத்தமாகவும் சுகாதா மாகவும் இருப்பரத 

உறுதிப்படுத்திக் மகாள்ளுதல் 

➢ ரமை்ப ப்புகள் (எ.கா. ரமரசகள் மை்றும் ரமரசகள்) மை்றும் 

மபாருடக்ரள (எ.கா. மதாரலரபசி, மெல்மமட்) 
கிருமிநாசினியால் தவைாமல் துரடக்க ரவண்டும். 

 

7.3 மபைிடை் மமலாண்ரம திட்டம் 

ரப ிட  ்ரமலாண்ரமத் திட்டமானது உயி  ்பாதுகாப்பு, சுை்றுசச்ூழரலப் 
பாதுகாத்தல், நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உை்பத்திரய மறுசீ ரமப்பு 
மசய்தல் மை்றும் காப்புச ் மசயல்பாடுகரள இந்த முன்னு ிரம 
வ ிரசயில் உறுதி மசய்வரத ரநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 
ரப ிட /்அவச கால சூழ்நிரலகள், பல்ரவறு குவா ி 
பணியாள க்ளுக்கு அவ க்ளின் குறிப்பிட்ட பாத்தி ங்களுடன் 
அவச காலத்தின் ரபாது மபாறுப்ரப ஒப்பரடக்கும் நிறுவன 
விளக்கப்படத்துடன் எதி ம்காள்ளப்படும் மை்றும் அவ்வப்ரபாது 
புதுப்பிக்கப்படும். ரப ிட  ் ரமலாண்ரம திட்டத்தின் ரநாக்கம், 
சு ங்கம் மை்றும் மவளிப்புை ரசரவகளின் ஒருங்கிரணந்த 
வளங்கரளப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவை்ரை அரடவதாகும்: 
 

• பாதிக்கப்பட்டவ க்ளின் மீட்பு மை்றும் மருத்துவ சிகிசர்ச;  

• மை்ைவ க்ரளப் பாதுகாக்கவும்;  
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• மசாத்து மை்றும் சுை்றுசச்ூழலுக்கு ஏை்படும் ரசதத்ரத 

குரைத்தல்;  

• ஆ ம்பத்தில் சம்பவத்ரதக் கடட்ுப்படுத்தி இறுதியில் கடட்ுக்குள் 

மகாண்டு வ வும்;  

• பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மை்றும் 

• அவச நிரலக்கான கா ணம் மை்றும் சூழ்நிரலகள் பை்றிய 

அடுத்த விசா ரணக்கு மதாட ப்ுரடய பதிவுகள் மை்றும் 

உபக ணங்கரள பாதுகாதத்ல் 

ரப ிட  ்ரமலாண்ரமக் குழுவின் அரமப்பு:- 
1. சு ங்க ரமலாள  ்

2. தள ரமை்பா ர்வயாள க்ள்/ ஃரபா ர்மன் 

3. பணியாள /்நி வ்ாக ரமலாள /்சுை்றுசச்ூழல் ரமலாள  ்

4. முதலுதவி நிபுண /்மருத்துவ ஒருங்கிரணப்பாள  ்

5. ரபாக்குவ த்து மபாறுப்பாள  ்

ரப ிட  ் ரமலாண்ரம திட்டத்ரத திைம்பட மசயல்படுத்த, பின்வரும் 
வசதிகள் ப வலாக விநிரயாகிக்கப்படும் மை்றும் 
ஒத்திரககள்/பயிை்சிகள் மூலம் பணியாள க்ளுக்கு பயிை்சி 
அளிக்கப்படும். 

தளத்தில் உள்கட்டரமப்பு 

1. அவசை கட்டுப்பாட்டு அரற 

தள அலுவலகம் அவச க் கடட்ுப்பாடட்ு அரையாகப் 
பயன்படுத்தப்படும். அவச கால சூழ்நிரலகளில் பயன்படுத்த தள 
அலுவலகத்தில் பின்வரும் வசதிகள் தயா ாக ரவக்கப்படும்: 

A. சு ங்கங்களின் மாஸ்ட  ்பிளான். 
B. முதலுதவி மபட்டிகள். 
C. எ ிவாயு முகமூடிகள். 
D. சா ஜ்் வசதியுடன் கூடிய மமாரபல் ரபான். 
E. உ த்த ரபசச்ாள க்ள் 

F. அவச  விளக்கு அரமப்பு. 
G. ஸ்டம் சச் க்ள்.  

H. ரபாக்குவ த்து வசதி. 
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➢ அபசம்ப்ளி புள்ளிகள் 

அபாயக மான நிகழ்வுகள் நடக்கும் இடத்திலிருந்து மவகு 
மதாரலவில் குவா ி குத்தரகயில் அமசம்ப்ளி புள்ளிகள் 
அரமக்கப்படும், அங்கு பணிகளில் இருந்து முன்ரப நியமிக்கப்பட்ட 
நப க்ள், ஒப்பந்ததா  க்ள் மை்றும் பா ர்வயாள க்ள் அவச காலத்தில் 
கூடுவா க்ள். பல்ரவறு துரைகளின் முன் நியமிக்கப்படட் 
ஊழிய க்ளின் சமீபத்திய பட்டியல் இந்த புள்ளிகளில் கிரடக்கும், 
இதனால் ர ால் கால் எடுக்க முடியும். முன்ரப நியமிக்கப்பட்ட நப க்ள் 
இந்தப் புள்ளிகளுக்குப் மபாறுப்ரபை்றுக் மகாள்வா க்ள் மை்றும் 
மக்கள் அதை்குள் வரும்ரபாது இருப்ரபக் குறிப்பா க்ள். 
 

➢ பதாடை்பு அரமப்பு 

பல்ரவறு வரகயான அவச நிரலகரள ரவறுபடுத்துவதை்கான 
பல்ரவறு வரகயான அலா ங்கள் ஒதுக்கப்படட்ுத் மத ிவிக்கப்படும். 
அலா ங்கரளத் மதாட ந்்து மபாது முகவ ி அரமப்பு பை்றிய 
அறிவிப்பு வரும். எசச் ிக்ரக அரமப்பு ரதால்வியுை்ைால், மபாது 
முகவ ி அரமப்பு (லவுட் ஸ்பீக்க க்ள்) மூலம் மதாட ப்ு மசய்யப்படும். 
எல்லாம் ரதால்வியுை்ைால், தகவரல அனுப்ப ஒரு தூதுவ  ்
பயன்படுத்தப்படும். 
 

➢ எசச்ைிக்ரக அரமப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 

காை்றின் திரச, தீ/மவடிப்பு, நசச்ு மவளியீடுகள் ரபான்ைவை்ைால் 
பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகரளக் கருத்தில் மகாண்டு, சம்பந்தப்பட்ட 
வளாகத்தில் குரைந்தபடச் ஆபத்து அல்லது பாதிப்பு உள்ள பகுதியில் 
கடட்ுப்பாடட்ு ரமயங்கள் அரமக்கப்படும். உடனடி மை்றும் 
மசயல்திைனுக்காக, வளாகம்/ரசமிப்புத் தளங்கள் மண்டலங்களின் 
எண்ணிக்ரகயாகப் பி ிக்கப்படும், அரவ தளத் திட்டத்தில் 
மதளிவாகக் குறிக்கப்படும். 
 

➢ அவசை மசரவகள் 

இதில் தீயரணப்பு அரமப்பு, முதலுதவி ரமயம், ஆம்புலன்ஸ் 
ரபான்ைரவ அடங்கும். மின்சா ம் வழங்குவதை்கான மாை்று 
ஆதா ங்கள், உள்ளாட்சி அரமப்புகளுடன் மதாட ப்ு, தீயரணப்பு 
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பரட ரபான்ைரவ கண்டறியப்படட்ு, கடட்ுப்பாடட்ு அரையில் 
மதளிவாக வர யறுக்கப்படும். மவளி மை்றும் உள் மதாரலரபசி 
இரணப்புகள் ரபாதுமான எண்ணிக்ரகயில் வழங்கப்படும். 
 

➢ தீ பாதுகாப்பு அரமப்பு 

முன்மமாழியப்படட் சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள குவா ியில் உள்ள 
தீ பாதுகாப்பு அரமப்பு, ரபாக்குவ த்து வாகனங்களில் ரவக்கப்படும் 
மபாருத்தமான வரககள் மை்றும் திைன்களின் ரபா ட்்டபிள் தீரய 
அரணக்கும் கருவிகள் மை்றும் தள அலுவலகத்தில் கூடுதல் தீரய 
அரணக்கும் கருவிகரளக் மகாண்டுள்ளது. தீயரணப்பு 
ஏை்பாடுகரள ஆத ிக்க தண்ணீ  ்பம்புகள் பயன்படுத்தப்படும். 
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அத்தியாயம் 8: திட்டப் பயன்கள் 

8.1 மதரவ அடிப்பரடயிலான மதிப்பீடு 

S.F இல் அரமந்துள்ள சாதா ணக் கல் மை்றும் கி ாவல் குவா ி கிளஸ்ட  ்

பகுதி 4.16.23 மெக்ரடருக்கு 10 கிமீ சுை்ைளவில் அரமந்துள்ள 

கி ாமங்களில் சமூக-மபாருளாதா  ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. தமிழ்நாடு 

மாநிலம், திருப்பூ  ் மாவட்டம், காங்கயம் தாலுக்கா, நால்ர ாடு 

கி ாமத்தின் எண்கள். SF எண்கள். 822 (P), 823/A, 823/B & 829/A (P) 

கி ாமங்களில் சுகாதா ம், ரபாக்குவ த்து ரபான்ை அடிப்பரட வசதிகள் 

இல்ரல என்பரத மவளிப்படுத்துகிைது. சுத்திக ிக்கப்பட்ட குடிநீ ,் 

உய க்ல்வி மை்றும் சுகாதா  வசதிகள் ரபான்ைரவ. இப்பகுதியில் 

கல்வியறிவு விகிதம் குரைவாக இருப்பதாகவும், மக்கள் மபரும்பாலும் 

சு ங்கம் மை்றும் விவசாயம் மதாட ப்ான நடவடிக்ரககளில் 

ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் கணக்மகடுப்பு மவளிப்படுத்துகிைது.  

8.2 முன்பமாழியப்பட்ட நல நடவடிக்ரககள் 

உள்ளூ  ் மக்களின் சில எதி ப்ா ப்்புகரள நிவ த்த்ி மசய்வதை்கும், 
மபருநிறுவன சமூகப் மபாறுப்பிை்கான அ ப்்பணிப்பாகவும், குவா ி 
நி வ்ாகத்தின் மூலம் திட்ட முன்மமாழிபவ க்ள் 2.5 கி.மீ மதாரலவில் 
உள்ள கி ாமங்களில் பின்வரும் சமூக-மபாருளாதா  நல 
நடவடிக்ரககரள ரமை்மகாள்வா க்ள். மபாது விசா ரணயின் ரபாது 
எழுப்பப்படும் பி சச்ிரனகளுக்கு ஏை்ப ரமலும் ரதரவ மதிப்பீடு 
மசய்யப்படும். 

8.2.1 நலச ்பசயல்பாடுகள் 

ரந டி மை்றும் மரைமுக ரவரல வாய்ப்புகள் தவி , குவா ி நி வ்ாகம் 
கி ாமங்களின் நிரலரமரய ரமம்படுத்துவதை்காக சுை்றியுள்ள 
இ ண்டு கி ாமங்களில் நலன்பு ி மசயல்பாடுகரள ரமை்மகாள்ளும். 

8.3 மவரல வாய்ப்பு 

33 ரபருக்கு குவா ி நி வ்ாகத்திை்கு முழுரந  ரவரலவாய்ப்பு. 

எக்ஸ்கரவட்ட ,் ரபாக்குவ த்து ரபான்ை நடவடிக்ரககளுக்கு. 

குவா ியில் மபரும்பாலும் உள்ளூ  ் நப க்ள் 

பணியம த்்தப்படுவா க்ள். மபாருளாதா  அம்சங்களில் சு ங்கத்தின் 

தாக்கதர்த மதளிவாக எதி ப்ா க்்கலாம். ரவரல வாய்ப்பு இந்த 

குடும்பங்களின் மபாருளாதா  நிரலரமகரள ரந டியாக 
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அத்தியாயம் 8: திட்டப் பயன்கள் 
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ரமம்படுத்துவரதாடு, வணிக மை்றும் ரசரவ சா ந்்த 

நடவடிக்ரககளில் ஈடுபடட்ுள்ள பல குடும்பங்களுக்கு மரைமுகமாக 

ரவரலவாய்ப்ரப வழங்கும். 

திட்டத்தில் உள்ளூ  ் மக்களின் ரவரலவாய்ப்பு பி ாந்தியத்தின் 
மசழிப்ரப ரமம்படுத்தும். இரவ அப்பகுதியின் சமூக-மபாருளாதா  
நிரலரமகரள ஓ ளவு ரமம்படுத்தும். 
 

8.4 சமூக-பபாருளாதாை நலச ்பசயல்பாடுகளுக்கான பட்பஜட் 

பசுரமபகுதி திட்டம் கருத்தில் மகாள்ளப்பட்டது. 01/05/2018 ரததியிட்ட 
மமரமா ாண்டம் எண்:F NO 22-65/2017-IA-III இன் படி, திட்டச ்மசலவின் 
பசுரமபகுதியில் மபாருந்தக்கூடிய CER 2% ஆகும்.SEIAA-TN க்கு 
வழங்கப்பட்ட CSR நடவடிக்ரககளின் வ வுமசலவுத் திட்டத்தின் 
முன்மமாழியப்படட் பி மாணப் பத்தி ம். மபாது விசா ரணயின் 
ரபாது மபாதுமக்களின் கருத்துக்களுக்கு ஏை்ப ரமலும் CSR 
நடவடிக்ரககள் அரடயாளம் காணப்படும். 
 

8.5 சுருக்கம் 

திட்டச ் மசயல்பாடு மை்றும் நி வ்ாகமானது உள்ளூ  ் பஞ்சாயத்துக்கு 
ஆத வளிப்பரதாடு, இப்பகுதியில் உள்ள மபாது வசதிகளின் 
ரமம்பாட்டிை்காக மை்ை வரக உதவிகரளயும் வழங்கும். குவா ி 
நி வ்ாகம் அருகிலுள்ள கி ாமங்களில் இருந்து அர  திைன் மை்றும் 
திைரமயை்ை மதாழிலாள க்ரள நியமிக்கும். ஒடட்ுமமாத்த விரளவு 
ஊழிய க்ளின் வாங்கும் சக்திரய ரமம்படுத்தும், இதனால் 
வாழ்க்ரகத் த ம் உயரும். ரபாக்குவ த்து, மருத்துவம், கல்வி மை்றும் 
பிை குடிரம வசதிகள் எதி க்ாலத்தில் ஊக்கம் மபறும். இது ஒரு மப ிய 
ரந ம்ரையான நன்ரமயாக கருதப்படுகிைது.இது சமூக-

மபாருளாதா  நடவடிக்ரகரய ரமம்படுத்தும்அண்ரட பகுதிகளில் 

உள்ள ivities மை்றும் விரளவிக்கும் உள்ரள பின்வரும் நன்ரமகள் 

• ரவரல வாய்ப்பு அதிக ிப்பு 

• சமூக-மபாருளாதா  நலனில் முன்ரனை்ைம் 

• உடல் உள்கட்டரமப்பில் முன்ரனை்ைம் 

• சமூக உள்கட்டரமப்பில் முன்ரனை்ைம் 



வர வு EIA/EMP க்கானதமிழ்நாட்டின் திருப்பூ  ் மாவடட்ம், காங்கயம் 
தாலுகாவில் உள்ள நல்லர ாடு கி ாமத்தில் அரமந்துள்ள நல்லர ாடு 
கி ாமம் க டுமு டான கல் மை்றும் கி ாவல் குவா ி கிளஸ்ட .் மமாதத் 
ப ப்பளவு 8.72.73 மெக்ரட .் 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. AD இளங்மகா, குத்தரக பகுதி: 4.16.23 பெக்மடை ்
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அத்தியாயம் 9: சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 

9.0 சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

மசப்டம்ப  ் 14, 2006 ரததியிட்ட EIA அறிவிப்பின்படி; அவ்வப்ரபாது 
திருத்தப்பட்டபடி, 'சுை்றுசச்ூழல் மசலவு பலன் பகுப்பாய்வு' பை்றிய 
இந்த அத்தியாயம் ஸ்ரகாப்பிங் கட்டத்தில் ப ிந்துர க்கப்பட்டால் 
மடட்ுரம மபாருந்தும். 
 

பிந்ரதய, சு ங்க நடவடிக்ரககள், சு ங்க நடவடிக்ரககள் 
நிறுத்தப்பட்ட பிைகு, சு ங்கத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி நீ  ் ரதக்கமாக 
பயன்படுத்தப்படும். 
 

பிந்ரதய சு ங்கத்தில், திைந்தமவளி சு ங்கங்களில் இருந்து 
மவளிரயறும் மவை்றிடங்கள் மிகப்மப ிய நிலத்தடி நீ  ்ரதக்கங்களாக 
மசயல்படுகின்ைன மை்றும் நிலத்தடி நீர  மவளிரயை்றும். இதனால், 
நீ த்்ரதக்கதர்த ரமம்படுத்துவது, அப்பகுதியின் நிலத்தடி நீ  ்
மட்டத்ரத ப ாம ிக்கவும், பாதுகாக்கவும் உதவும். 
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அத்தியாயம் 10: சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம் (EMP) 

 

10.1 அறிமுகம் 

சுை்றுசச்ூழல் ரமலாண்ரமத் திட்டமானது, பாதகமான சுை்றுசச்ூழல் 
தாக்கங்கரள அகை்ை அல்லது ஏை்றுக்மகாள்ளக்கூடிய அளவிை்கு 
குரைக்க, திட்டத்ரத மசயல்படுத்துதல் மை்றும் மசயல்பாட்டின் ரபாது 
எடுக்க ரவண்டிய தணிப்பு, ரமலாண்ரம, கண்காணிப்பு மை்றும் 
நிறுவன நடவடிக்ரககளின் மதாகுப்ரபக் மகாண்டுள்ளது. 
• ஒடட்ுமமாத்த சுை்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு. 
• இயை்ரக வளங்கள் மை்றும் நீர க் குரைத்தல். 
• மதாழிலாள  ் மை்றும் மக்களின் பாதுகாப்பு, நலன் மை்றும் நல்ல 

ஆர ாக்கியம். 
• அரனத்து கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்ரககளின் திைம்பட 

மசயல்பாடர்ட உறுதி மசய்யவும். 
• சாத்தியமான ரப ழிவுகள் மை்றும் விபத்துகளுக்கு எதி ாக 

விழிப்புண வ்ு. 
• ஒடட்ுமமாத்த மை்றும் நீண்டகால தாக்கங்கரள கண்காணித்தல். 
• அரனத்து கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்ரககளின் திைம்பட 

மசயல்பாடர்ட உறுதி மசய்யவும். 
• கழிவு உை்பத்தி மை்றும் மாசுபாடு. 
• வி ிவாக்கத் திட்டத்தில் பல்ரவறு மசயல்பாடுகளால் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய சூழலின் கூறுகள், தை்ரபாரதய சுை்றுசச்ூழல் 
ரமலாண்ரமத் திட்ட முகவ ிகளின் நியாயமான பயன்பாடு. 

 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் மசயல்படுத்தப்படும் சுை்றுசச்ூழல் 
ரமலாண்ரமத் திட்டம், பின்வரும் தரலப்புகளின் கீழ் 
விவ ிக்கப்பட்டுள்ளது: 

• காை்று த  ரமலாண்ரம 

• ஒலி ரமலாண்ரம 

• நீ  ்ரமலாண்ரம 

• திடக்கழிவு ரமலாண்ரம 

• நில மீட்பு 

• பசுரம ரமம்பாடு & ரதாட்டம் 
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10.2 காற்றின் தை மமலாண்ரம 

மவவ்ரவறு சுை்றுசச்ூழல் அளவுருக்களில் சு ங்கத்தின் தாக்கங்கரளக் 
குரைக்க மை்றும் CPCB யின் ப ிந்துர க்கப்பட்ட வ ம்புகளுக்குள் 
காை்று மை்றும் நீ ின் த த்ரத ரவத்திருக்க, ஒரு சுை்றுசச்ூழல் 
ரமலாண்ரம திட்டம் (EMP) தயா ிக்கப்படட்ுள்ளது. இப்பகுதியில் 
சு ங்கம் ரதாண்டுவதால் ஏை்படும் அரனத்து சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் 
சுை்றுசச்ூழல் பி சச்ிரனகளுக்கு தீ வ்ு காண இது உதவும் 

 

சுை்றுசச்ூழல் ரமலாண்ரமத் திட்டமானது, சு ங்கம் அகை்ைப்பட்ட 
நிலத்தின் மீட்பு மை்றும் மறுவாழ்வு நடவடிக்ரககளுடன் 
சுை்றுசச்ூழலின் பாதிப்ரபக் குரைப்பதை்கான அரனத்து தடுப்பு 
மை்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககரளயும் உள்ளடக்கியது. 
 

எக்ஸ்கரவசன், ஏை்றுதல், இைக்குதல் மை்றும் ரபாக்குவ த்து 
ரபான்ைரவ துகள்கரள உருவாக்கும் தனிப்பட்ட மசயல்பாடுகள் 
ஆகும். சு ங்க நடவடிக்ரகயின் ரபாது ஏை்படும் மபாதுவான காை்று 
மாசுபாடு தூசி, புரக, சல்ப  ்ரட ஆக்ரசடு, ரநட் ஜன் ரட ஆக்ரசடு 
ரபான்ைவை்ரை உள்ளடக்கியது. இரவ மனித ஆர ாக்கிய 
நிரலகளில் எதி ம்ரையான விரளவுகரள ஏை்படுத்தும் மசறிவு, 
துகள் அளவு மை்றும் ரமை்கூறிய மாசுக்களுடன் மவளிப்படும் கால 
அளரவப் மபாறுத்து. இருப்பினும், ச ியான முன்மனசச் ிக்ரககள் 
காை்று மாசுபாட்டின் எதி ம்ரையான தாக்கத்ரத குரைக்க உதவும். 
 

10.2.1 காற்று மாசுபாட்டின் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 

A. தூசி மாசுபாடு 

காை்றில் உள்ள முக்கிய மாசுபாடு துகள்கள் (PM10) ஆகும், இது 
பல்ரவறு சு ங்க நடவடிக்ரககளால் உருவாக்கப்படுகிைது. 
இருப்பினும், தூசி மாசுபாட்டின் தாக்கத்ரத குரைக்க பல்ரவறு சு ங்க 
நடவடிக்ரககளின் ரபாது பின்வரும் நடவடிக்ரககள் எடுக்கப்படும். 
 

அ) துரளயிடுதல் மற்றும் பவடிப்பு நடவடிக்ரககளின் மபாது 

• துரளயிடும் கருவிகளில் தூசி கவசங்கரளப் பயன்படுத்துதல் 
மை்றும் ஈ மான துரளயிடல் முரைகரளப் பின்பை்றுதல். 
• பாதகமான வானிரலயின் ரபாது மவடிப்பரதத் தவி க்்கவும். 
• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிக்கும் பயிை்சியின் பயன்பாடு 
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இவ்வாறு, துரளயிடுதல் மை்றும் மவடித்தல் கா ணமாக உருவாகும் 
மாசு குரைக்கப்படும். 
 

b) ஏற்றுதல் மற்றும் மபாக்குவைத்து பசயல்பாட்டின் மபாது 

• கிழிந்த மை்றும் துண்டு துண்டான சாதா ணக் கல் மை்றும் 

ச ரள ரெட் ாலிக் அகழ்வா ாய்சச்ி மை்றும் முன் முரன 

ஏை்றிரயப் பயன்படுத்தி உய த்்தப்படட்ு டிப்ப க்ளில் 

ஏை்ைப்படும். 

• ரபாக்குவ த்து மை்றும் அணுகு சாரலகளில் மதாட ந்்து 
தண்ணீ  ்மதளித்தல். 

• ரபாக்குவ த்து சாரலகரள அவ்வப்ரபாது ப ாம ித்தல் 

• அரனத்து டிப்ப க்ளும் ரமரல தா ப்்பாய் தாள்களால் 

மூடப்பட்டு, கசிவு ஏை்படுவரதத் தவி க்்கும். 

• டீசல் என்ஜின்களில் இருந்து துகள்கள் மை்றும் வாயு உமிழ்ரவக் 

குரைக்க அரனத்து உபக ணங்களின் வழக்கமான ப ாம ிப்பு. 

 

c) காற்று மாசுபாட்ரடக் கண்காணித்தல் 

• த த்ரத மதிப்பிடுவதை்கும், ச ியான ரந த்தில் ச ிமசய்யும் 

நடவடிக்ரககளுக்காகவும் அவ்வப்ரபாது சுை்றுப்புை காை்றின் 

த க் கண்காணிப்பு ரமை்மகாள்ளப்படும். 

 

B. வாயு மாசுபாடு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 

சு ங்க நடவடிக்ரககளில், டீசல் என்ஜின்கள், பிை வாகனங்கள் மை்றும் 
உபக ணங்களில் இருந்து வாயு மவளிரயை்ைத்தின் ஒர  ஆதா ம். 
 

இயந்தி ங்களின் டீசல் என்ஜின்களில் இருந்து மவளிரயறும் புரக 
அல்லது கண்ணுக்குத் மத ியாத வாயுக்களான சல்ப  ்ரட ஆக்ரசடு, 
ரநட் ஜனின் ஆக்ரசடுகள் மை்றும் எ ிமபாருளின் முழுரமயை்ை 
எ ிப்பு கா ணமாக எ ிக்கப்படாத ரெட்ர ாகா ப்ன்கள் 
ரபான்ைவை்ரைக் காணலாம். கா ணங்கள் எ ிமபாருளின் த ம், 
இயந்தி த்தின் முரையை்ை மசயல்பாடு ரபான்ைரவயாக இருக்கலாம். 
 

இயந்தி ங்களின் ச ியான ப ாம ிப்பு எ ிப்பு மசயல்முரைரய 
ரமம்படுத்துகிைது மை்றும் மாசுபாடர்டக் குரைக்கிைது. இந்த 
வாயுக்களின் விரளவு, மசயல்பாட்டில் உள்ள கருவியின் 
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சுை்றுப்புைங்களுக்கு மடட்ுரம இருக்கும் மை்றும் அருகிலுள்ள 
சமூகதர்த பாதிக்காது. 
 

10.3 சத்தம் மற்றும் தரை அதிை்வு மமலாண்ரம 

 

10.3.1 சத்தம் குரறப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 

• சிறிய அளவிலான குண்டுமவடிப்பு நடத்தப்படும். 

• தாமதத்திை்கான கட்டணம் உகந்ததாக ரவக்கப்படும். 

• குவா ி ரவரல மசய்யும் பகுதியில் பணியாள க்ள் யாரும்    

  இல்லாத மதிய உணவு ரந த்தில் (மதியம்) குண்டுமவடிப்பு    

  நடத்தப்படும். 

• அரனத்து சு ங்க இயந்தி ங்கள் மை்றும் ரபாக்குவ த்து     

  வாகனங்களின் கால ப ாம ிப்பு 

• அரனத்து குவா ி இயந்தி ங்களுக்கும் பயனுள்ள       

  ரசலன்ச க்ரள வழங்குதல் 

• அதிக சத்தம் உருவாக்கும் மசயல்பாடுகளுக்கு ஆளாகும்    

  மதாழிலாள க்ளுக்கு காது பிளக்குகள்/காது மஃப்கரள     

  வழங்குதல் 

• இர சச்ல் திர யாக மசயல்பட குவா ி குத்தரக எல்ரலரய  

  சுை்றி அட த்்தியான ரதாட்டத்ரத உருவாக்குதல். 

• வழக்கமான இர சச்ல் கண்காணிப்பு ரமை்மகாள்ளப்படும். 

 

10.3.2 அதிை்வு குரறப்பு 

• குத்தரகக்கு அருகாரமயில் குடியிருப்புகள் இல்லாவிட்டாலும், 

நில அதி வ்ுகள் மை்றும் சத்தத்ரத குரைந்தபடச்மாக 

ரவத்திருக்கும் வரகயில் மவடிக்கும் முரை 

வடிவரமக்கப்படும். 

• தாமதமான மடட்டரனட்ட க்ரளப் பயன்படுத்தி பல வ ிரச 

மவடிப்ரபப் பின்பை்றுவதன் மூலம் மவடிப்பின் அதி ம்வண் 

உகந்ததாக இருக்கும். 

• பைக்கும் பாரைக் கடட்ுப்பாடட்ுக்கு அதிக முன்னு ிரம 

மகாடுக்கப்படும் மை்றும் மவடிக்கும் முரை, ஸ்மடம்மிங் 

மநடுவ ிரச, ஒரு துரளக்கு கடட்ணம் ரபான்ைரவ, முன்பு 

விவாதிக்கப்பட்டபடி, பைக்கும் பாரைரயக் கடட்ுப்படுத்த 

வாய்ப்புள்ளது. கூடுதலாக, மவடிக்கும் தண்டு டி ங்க் ரலன் 
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து ப்பண சில்லுகளால் மூடப்பட்டிருக்கும் மை்றும் காை்று 

மவடிப்ரப குரைந்தபடச்மாக ரவத்திருக்க மவடட்ும். 

 

10.4 நீை ்மமலாண்ரம 

10.4.1 மமற்பைப்பு நீை் மமலாண்ரம 

மாை்ைப்பட்ட நிலப்ப ப்பு சு ங்க குத்தரக பகுதிக்குள் வடிகால் 
மாை்றும். இருப்பினும், சு ங்க குத்தரக பகுதிக்கு மவளிரய 
நிலப்ப ப்பு அல்லது வடிகால் அரமப்பில் எந்த மாை்ைமும் இருக்காது. 
இருப்புக்கள் தீ ந்்த பிைகு சு ங்க நடவடிக்ரககளின் முடிவில், 
அப்பகுதி ஏை்றுக்மகாள்ளக்கூடிய அளவிலான சுய-நிரலயான 
சுை்றுசச்ூழல் அரமப்புக்கு மீட்டரமக்கப்படும், இது ரமல் மபஞ்சுகள் 
மை்றும் பாதுகாப்பு மண்டலம் மை்றும் குத்தரக காலத்தின் முடிவில் 
சு ங்க குழிகரள உருவாக்குகிைது. மபாருத்தமான சாய்வு மை்றும் 
ரவலிகள் அரமக்கப்பட்ட எல்ரலகளுடன் நீ  ் ரதக்கமாக 
மாை்ைப்படும் 

 

சு ங்க நடவடிக்ரகக்கு ரமை்ப ப்பு நீ  ் பயன்படுத்தப்படாது. ரமலும், 
குவா ியில் இருந்து ரமை்ப ப்பு நீ ந்ிரலகளில் மவளிரயை்ைம் 
இருக்காதுகுவா ி மை்றும் அரதச ்சா ந்்த மசயல்பாடுகளில் கழிவு நீ  ்
உை்பத்தி இல்ரல. எனரவ ரமை்ப ப்பு நீ ில் எந்த பாதிப்பும் ஏை்படாது. 
குவா ி அலுவலகம் மை்றும் தங்குமிடங்களில் இருந்து வீடட்ுக் 
கழிவுகள் மடட்ுரம உை்பத்தி மசய்யப்படும். வீடட்ுக் கழிவுகள் மசப்டிக் 
ரடங்கில் மவளிரயை்ைப்படட்ு அரதத் மதாட ந்்து ஊைரவக்கப்படும். 
பிதவி , ரமன்ட் அவுட் மமட்டீ ியலில் நசச்ுத் தனிமம் இருக்காது, இது 
நிலத்தடி/ரமை்ப ப்பு நீர  மாசுபடுத்தும். 
 

10.4.2 நிலத்தடி நீை ்மமலாண்ரம 

இப்பகுதியில் உள்ள நீ  ் ரகாரட காலத்தில் 67m மை்றும் 
மரழக்காலத்தில் 63m ஆகும், இது அருகில் உள்ள ஆழ்துரள கிணறுகள் 
மை்றும் ஏை்கனரவ உள்ள தனியா  ் ஆழ்துரள கிணறுகளில் இருந்து 
மபைப்பட்ட த வு மூலம் குத்தரக பகுதி முழுவதுமாக பா ிய 
சா ர்னாரகட் உருவாக்கத்தால் மூடப்பட்டிருக்கும். அதனால் நிலத்தடி 
நீ  ்பி சர்ன வ ாது. இதனால், சு ங்க நடவடிக்ரககள் நிலத்தடி நீ ில் 
குறுக்கிடாது. 
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10.4.3 கழிவு நீை ்மமலாண்ரம 

• குவா ி அலுவலகதத்ில் இருந்து மவளிரயறும் வீடட்ுக் கழிவு நீர  

அகை்ை மசப்டிக் ரடங்க் மை்றும் ஊைரவக்கும் குழி 

ஏை்படுத்தப்படும். 

• சு ங்கப் பள்ளத்தில் மரழநீ  ் நுரழவரதத் தடுக்க மாரல 

வடிகால்கள் அரமக்கப்படும். 

• வண்டல் மண்ரண தடுத்து நிறுத்தும் இடங்களில் மதாட்டிகள் 

அரமத்தல். 

• சு ங்கக் குழியில் விழும் மரழநீ  ் கீழ் மபஞ்சுகளில் 

ரசக ிக்கப்படட்ு தூசிரய அடக்குவதை்கும் ரதாட்டத்துக்கும் 

பயன்படுத்தப்படும். 

• நிலத்தடி நீ ின் த ம் குறித்து மதாட ந்்து கண்காணிப்பு 

ரமை்மகாள்ளப்படும். 

 

10.4.4 நீை் பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் 

• நீைின் உகந்த பயன்பாடு 

ஆ ம்பத்தில், குவா ி குழி நீ ிலிருந்து (கிரடக்கும் ரபாது) மை்றும் 

அருகிலுள்ள ஆழ்துரள கிணறுகள் மூலம் ரடங்க க்ள் மூலம் தண்ணீ  ்

மபைப்படும். குடிநீ  ்ரதரவக்கு அருகில் உள்ள ரபா ம்வல்லில் இருந்து 

தண்ணீ  ்சப்ரள மசய்யப்படும். 

 

• நீை் மறுசுழற்சி 

கழிவு நீ  ்உருவாக்கம் திட்டமிடப்படவில்ரல. குவா ி அலுவலகத்தில் 

இருந்து மவளிரயறும் வீடட்ுக் கழிவு நீர  அகை்றுவதை்கு மசப்டிக் 

ரடங்குகள் மை்றும் ஊைரவக்கும் குழிகள் வழங்கப்படும், அரத சமயம் 

மரழக்காலத்தில் அதாவது பருவமரழயின் ரபாது சு ங்கக் குழியில் 

விழும் மரழநீர  கீழ் மபஞ்சுகளில் ரசக ித்து தூசிரய 

அடக்குவதை்கும் ரதாட்டத்துக்கும் பயன்படுத்தப்படும். 

 

• மரழநீை் மசகைிப்பு 

குவா ி நி வ்ாகம், அருகிலுள்ள கி ாமங்களில் உள்ள மபாதுக் 

கட்டிடங்களில் மரழநீர  ரசக ிக்கவும், கிரடக்கக்கூடிய ஆழ்துரள 

கிணறு/ குழாய் கிணறு மூலம் நிலத்திை்கு சா ஜ்் மசய்யவும் உள்ளூ  ்

கி ாம பஞ்சாயத்துகளின் முன் அனுமதியுடன் ரமை்கூர  அறுவரட 

கட்டரமப்புகரள அரமக்கும். ரமலும், ரமனட ் அவுட் குழியில் 

உருவாக்கப்பட்ட நீ த்்ரதக்கம், அருகிலுள்ள கி ாம மக்களுக்கு கூடுதல் 
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நீ  ் ஆதா மாக மசயல்படுவரதாடு, அப்பகுதியின் நிலத்தடி 

நீ ம்ட்டத்ரத மீடம்டடுக்கவும் உதவும். இந்த மகாத்து மரழ நீர ச ்

ரசக ிக்கும் திைன் மகாண்டது2582m3/ஆண்டுசு ங்கம் அல்லாத 

குழிகளில் மை்றும் தூசிரய அடக்குவதை்கும் ரதாட்டத்திை்கும் 

பயன்படுத்தப்படும். 

 

10.5 திடக்கழிவு மமலாண்ரம 

குத்தரக பகுதிக்குள் ரமல் மண் அல்லது கீழ்நிரல இல்ரல. 
ரதாண்டப்பட்ட மமாத்த ROM விை்பரனயானது; எனரவ, மீட்பு 100% 
ஆகும். 
 

10.6 நில மீட்பு 

அங்கீக ிக்கப்பட்ட முை்ரபாக்கான குவா ி மூடல் திட்டத்தின்படி நில 
மீட்பு ரமை்மகாள்ளப்படும். சு ங்கம் அகை்ைப்பட்ட பகுதி நீ ந்ிரலயாக 
ரமம்படுத்தப்படும், இது மரழ நீ  ் ரசக ிப்பு அரமப்பாகச ்
மசயல்படட்ு அருகிலுள்ள பகுதியில் நீ ம்ட்டத்ரத அதிக ிக்க 
உதவுகிைது. பாதுகாப்பு மண்டலம் மை்றும் ரமல் மபஞ்சுகள் முழுவதும் 
ரதாட்டம் ரமை்மகாள்ளப்படும். 
 

10.7 பசுரம அைண் மமம்பாடு 

பசுரம அ ண் மை்றும் ரதாட்டம் குத்தரக பகுதியில் பசர்ச 
மபல்டர்ட வழங்குவதை்கும், அழகியல் ரதாை்ைத்ரதக் 
மகாடுப்பதை்கும், தப்பிரயாடிய உமிழ்ரவ நீக்குவதை்கும், சத்தத்தின் 
தாக்கதர்தக் கடட்ுப்படுத்துவதை்கும், கருத்தியல் கட்டத்தில், பசுரமப் 
படர்ட / ரதாட்டம் ரமை்மகாள்ளப்படும் பாதுகாப்பு மண்டலம் மை்றும் 
0.25 மெக்ரட  ் ப ப்பளவு மகாண்ட குழியின் ரமல் மபஞ்சுகளில் 
உருவாக்கப்பட்டது. ஒரு மெக்ரட  ் நிலத்தில் 1100 ம க்கன்றுகள் 
நடப்படும். 
 

10.8 கூடட்ாண்ரம சமூகப் பபாறுப்பு 

குவா ி நி வ்ாகம் உள்ளூ  ் பஞ்சாயத்துக்கு ஆத வளிப்பதுடன், 
இப்பகுதியில் உள்ள மபாது வசதிகளின் ரமம்பாட்டிை்கு மை்ை வரக 
உதவிகரளயும் வழங்கும். குவா ி நி வ்ாகம் அருகிலுள்ள 
கி ாமங்களில் இருந்து அர  திைன் மை்றும் திைரமயை்ை 
மதாழிலாள க்ரள நியமிக்கும். ஒடட்ுமமாத்த விரளவு ஊழிய க்ளின் 
வாங்கும் சக்திரய ரமம்படுத்தும், இதனால் உய ந்்த வாழ்க்ரகத ்



 

Draft EIA/EMP for Nallroad Village Rough Stone & Gravel Quarry Cluster located in Nallroad 

Village, Kangayam Taluk, Tiruppur District, Tamil Nadu. Total Cluster area is 8.72.73 Ha.  

 

Lessee: Thiru. A. D. Elango, Lease Area: 4.16.23 Ha 

Chapter 10: Environmental Management Plan (EMP) 

 

Enviro Resources, Mumbai  227 

த ம். சிைந்த கல்வி, ரமம்படுத்தப்பட்ட சுகாதா ம் மை்றும் சுகாதா  
வசதிகள், வீடட்ுவசதி மை்றும் நுக ர்வா  ் மபாருடக்ரள வாங்குதல். 
ரபாக்குவ த்து, மருத்துவம், கல்வி மை்றும் பிை குடிரம வசதிகள் 
எதி க்ாலத்தில் ஊக்கம் மபறும். இது ஒரு மப ிய ரந ம்ரையான 
நன்ரமயாக கருதப்படுகிைது. 
 

10.9 பதாழில்துரற சுகாதாைம், பதாழில் அபாயங்கள் மற்றும் 
பாதுகாப்பு 

சு ங்கங்களில் பணி நிரலரமகள் சு ங்க பாதுகாப்பு இயக்குன  ்
மஜன ல் (DGMS) சட்டங்களால் நி வ்கிக்கப்படுகிைது. சு ங்கச ்
சட்டத்தின் வழிகாடட்ுதல்களின்படி, நி வ்ாகம் ரதரவயான அரனத்து 
முன்மனசச் ிக்ரக நடவடிக்ரககரளயும் எடுக்கும். குத்தரக 
பகுதிக்குள் சாதா ண சுகாதா  வசதிகள் வழங்கப்படும். நி வ்ாகம் 
அவ்வப்ரபாது மதாழிலாள க்ளின் சுகாதா ப் ப ிரசாதரனரய 
ரமை்மகாள்ளும். 
 

சு ங்கங்களில் ஈடுபடும் மதாழில்சா  ் அபாயங்கள் தூசி மாசுபாடு, 
ஒலி மாசுபாடு மை்றும் நகரும் மபல்ட் கன்ரவய க்ளால் ஏை்படும் 
காயங்கள், உபக ணங்கள் மை்றும் உய மான இடங்களிலிருந்து 
விழுதல் ஆகியவை்றுடன் மதாட ப்ுரடயது. DGMS இந்த மதாழில்சா  ்
அபாயங்களுக்கு எதி ான பாதுகாப்பிை்கு ரதரவயான 
வழிகாடட்ுதல்கரள வழங்கியுள்ளது. நி வ்ாகம் இந்த 
வழிகாடட்ுதல்கரள கண்டிப்பாக பின்பை்றும். மதாழிலாள க்ளுக்கு 
ரதரவயான அரனத்து முதலுதவி மை்றும் மருத்துவ வசதிகளும் 
மசய்து த ப்படும். குவா ியானது ச ியான தீ பாதுகாப்பு மை்றும் 
தீயரணப்பு கருவிகளுடன் நன்கு மபாருத்தப்பட்டிருக்கும். அரனத்து 
ஆபர ட்ட க்ள் மை்றும் மமக்கானிக்குகள் தீரய அரணக்கும் 
கருவிகரளக் ரகயாள பயிை்சி அளிக்கப்படுவா க்ள். ரமலும் 
ஆபத்தான பகுதிகளில் பணிபு ியும் நப க்ளுக்கு ரதரவயான 
அரனத்து பாதுகாப்பு உபக ணங்களான மெல்மமட், பி திபலிப்பு 
ஜாக்மகடட்ுகள், பாதுகாப்பு கண்ணாடிகள், காது பிளக்ஸ், காதணிகள் 
ரபான்ைரவ வழங்கப்படும். 
 

10.10 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திடட்த்திற்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு 

பல்ரவறு சுை்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு மை்றும் கடட்ுப்பாடட்ு 
நடவடிக்ரககளுக்கான சுை்றுசச்ூழல் ரமலாண்ரம திட்டத்தின் 
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விவ ங்கள் மை்றும் மூலதனம் மை்றும் வருடாந்தி  மதாட ச்ச்ியான 
மசலவு ஆகியரவ அட்டவரண 10.1 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன.  
 

அட்டவரண 10.1: EMP ஐ பசயல்படுத்துவதற்கான பட்பஜட் 

வ. 
எண் 

பபாருளின் விளக்கம் 

மூலதன 
பசலவு 

(ரூ.) 
1 காை்று மாசு கடட்ுப்பாடு -  

மகாண்டு மசல்லும் சாரல மை்றும் 
ரதாட்டங்களில் தண்ணீ  ்மதளித்தல் 

52,000 

2 நீ  ்மாசு கடட்ுப்பாடு  
(குடிரயறும் மதாட்டி, கா ல்ாண்ட ்
வடிகால்கள் ரபான்ைரவ) 

18,000 

3 இர சச்ல் நிரல கண்காணிப்பு 2,000 

4 தர  அதி வ்ு ரசாதரன 4,000 

பமாத்த EMP பசலவு 76,000 

ஐந்து வருடங்களுக்கான பமாத்த EMP 
பசலவு 

3,80,000 

 

10.11 முடிவுரை 

விவாதிக்கப்பட்டபடி, அனுமதிக்கப்பட்ட வ ம்புகளுக்குள் பல்ரவறு 
மாசுகரள கடட்ுப்படுத்த ரபாதுமான தடுப்பு நடவடிக்ரககள் 
எடுக்கப்படும் என்பதால், இத்திட்டம் அப்பகுதியின் சூழலியல் மீது 
குறிப்பிடத்தக்க தாக்கதர்த ஏை்படுத்த வாய்ப்பில்ரல என்று 
உறுதியாகக் கூைலாம். அப்பகுதிரயச ் சுை்றியுள்ள பசுரமப் படர்ட 
ரமம்பாடு ஒரு பயனுள்ள மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு உத்தியாகவும், அரத 
ரபால் சு ங்கத்தால் மவளியிடப்படும் மாசுகரளக் கடட்ுப்படுத்தவும் 
எடுத்துக் மகாள்ளப்படும். 



 

வர வு EIA/EMP க்கானதமிழ்நாட்டின் திருப்பூ  ் மாவடட்ம், காங்கயம் 
தாலுகாவில் உள்ள நல்லர ாடு கி ாமத்தில் அரமந்துள்ள நல்லர ாடு 
கி ாமம் க டுமு டான கல் மை்றும் கி ாவல் குவா ி கிளஸ்ட .் மமாத்த 
ப ப்பளவு 8.72.73 மெக்ரட .் 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. AD இளங்மகா, குத்தரக பகுதி: 4.16.23 பெக்மடை ்
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அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 

 

11.1 அறிமுகம் 

கடட்ுமானத் மதாழிலுக்கு சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள முக்கிய 

ரதரவ. தமிழ்நாடு மாநிலம் , திருப்பூ  ்மாவட்டம், காங்கயம் தாலுகா, 

நால்ர ாடு கி ாமத்தில் 8.72.73 மெக்ரட  ் ப ப்பளரவக் மகாண்ட 1 

முன்மமாழியப்படட் மை்றும் 1 தை்ரபாதுள்ள  குவா ிகரள 

உள்ளடக்கிய "A" என்ை நால்ர ாடு கி ாமத்தின் அரனத்து 

முன்மமாழியப்படட் மை்றும் தை்ரபாதுள்ள குவா ிகளின் ஒடட்ுமமாத்த 

சுரமகரளக் கருத்தில் மகாண்டு இந்த EIA அறிக்ரக 

தயா ிக்கப்பட்டது. 1 ஜூரல 2016 ரததியிட்ட MoEF & CC அறிவிப்பு SO 

2269(E) இன் படி கிளஸ்ட  ்பகுதி கணக்கிடப்பட்டது. 

 

இந்த EIA அறிக்ரக மபைப்பட்ட ToRக்கு இணங்க தயா ிக்கப்பட்டது - 

• கடிதம் எண் SEIAA-TN/F.No.8460/SEAC/ToR-1009/2021 ரததி: 28.07.2021. 

 

அடிப்பரடக் கண்காணிப்பு ஆய்வு அக்ரடாப  ் - டிசம்ப  ் 2021 

காலகட்டத்தில் ரமை்மகாள்ளப்பட்டது, இந்தத் திட்டங்களால் ஏை்படும் 

ஒடட்ுமமாத்த பாதிப்புகரளக் கருத்தில் மகாள்வதை்காக இந்தத் EIA 

மை்றும் EMP அறிக்ரக தயா ிக்கப்படட்ுள்ளது, ஒடட்ுமமாத்த 

சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு ஆய்வு ரமை்மகாள்ளப்படுகிைது, அரதத ்

மதாட ந்்து ஒரு தயா ிப்பு அந்த பாதகமான தாக்கங்கரள குரைக்க 

தனித்தனியாக வி ிவான சுை்றுசச்ூழல் ரமலாண்ரம திட்டம் (EMP). 

 

"தமிழ்நாடு SEIAA இலிருந்து சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

வழங்குவதற்கான பபாது விசாைரணரய மமற்பகாள்வதற்காக 

ToR வழங்கப்பட்ட மற்றும் நிரலயான ToR அடிப்பரடயில் 

தயாைிக்கப்பட்ட வரைவு EIA அறிக்ரக" 

 

அட்டவரண 11.1: திட்ட முன்பமாழிபவைின் விவைங்கள் 

திட்டத்தின் மபய  ்
திரு. ஏ.டி. இளங்ரகா சாதா ணக் கல் மை்றும் 

ச ரள குவா ி 
புல எண். 822 (P), 823/A, 823/B & 829/A (P) 



 

வர வு EIA/EMP க்கானதமிழ்நாட்டின் திருப்பூ  ் மாவடட்ம், காங்கயம் 
தாலுகாவில் உள்ள நல்லர ாடு கி ாமத்தில் அரமந்துள்ள நல்லர ாடு 
கி ாமம் க டுமு டான கல் மை்றும் கி ாவல் குவா ி கிளஸ்ட .் மமாத்த 
ப ப்பளவு 8.72.73 மெக்ரட .் 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. AD இளங்மகா, குத்தரக பகுதி: 4.16.23 பெக்மடை ்

அத்தியாயம் 11:சுருக்கம் & முடிவு 

 

சுற்றுசச்ூழல் வளங்கள், மும்ரப  230 

அளவு 4.16.23 மெக்ரட  ்

நில வரக பட்டா நிலம் 

கி ாமம் மை்றும் 

மாவட்டம் 

நால்ர ாடு கி ாமம், காங்கயம் தாலுகா, 

திருப்பூ  ்மாவட்டம் 

 

அட்டவரண 11.2: 500 M சுற்றளவிற்குள் குவாைி விவைங்கள் 

வ.எண் 
குத்தரகதாைைின் 

பபயை் 
புல 

எண்கள் 

பைப்பளவு 

(பெ) 
குத்தரக காலம் 

இருக்கும் 

1. 
திரு. ஏ.டி. 

இளங்ரகா 
308/2 4.56.5 

06.04.2018 - 

05.04.2023 

முன்பமாழியப்பட்டது 

1. 
திரு. ஏ.டி. 

இளங்ரகா 

822 (P), 

823/A, 

823/B & 

829/A (P) 

4.16.23 - 

பமாத்த அளவு 8.72.73  

அட்டவரண 11.3: முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

வ. 

எண் 
விவைங்கள் விவைங்கள் 

1 
திட்டத்தின் 

வரக 
சாதா ணக் கல் மை்றும் ச ரள குவா ி 

2 

குவா ி பகுதி 

பயன்படுத்தப்ப
ட்டது 

4.16.23 மெ 

3 திட்ட இடம் 

தமிழ்நாடு, திருப்பூ  ்மாவட்டம், காங்கயம் 

தாலுகா, நால்ர ாடு கி ாமத்தின் SF எண்கள் 822 

(P), 823/A, 823/B & 829/A (P). 

4 

குவா ி இடம் 

இயக்கப்பட்டது 

WGS 1984 த வு 

அடச்ர ரக தீ க்்கர ரக 

11°04'01.75"N முதல் 

11°04'08.76"N 

77°35'07.95"E முதல் 

77°35'18.97"E வர  

5 
ரடாரபா தாள் 

எண் 
58 E/12 



 

வர வு EIA/EMP க்கானதமிழ்நாட்டின் திருப்பூ  ் மாவடட்ம், காங்கயம் 
தாலுகாவில் உள்ள நல்லர ாடு கி ாமத்தில் அரமந்துள்ள நல்லர ாடு 
கி ாமம் க டுமு டான கல் மை்றும் கி ாவல் குவா ி கிளஸ்ட .் மமாத்த 
ப ப்பளவு 8.72.73 மெக்ரட .் 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. AD இளங்மகா, குத்தரக பகுதி: 4.16.23 பெக்மடை ்

அத்தியாயம் 11:சுருக்கம் & முடிவு 
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வ. 

எண் 
விவைங்கள் விவைங்கள் 

6 புவியியல் 

இருப்புக்கள் 

சாதா ணக் கல் ச ரள 

14,61,664 மீ3 1,25,592 மீ3 

7 சு ங்க 

ரகயிருப்பு 

மை்றும் ஆண்டு 

வா ியான 

உை்பத்தி 

சாதா ணக் கல் ச ரள 

3,49,105 மீ3 87,241 மீ3 

8 குத்தரக காலம் 5 ஆண்டுகள் 

9 ச ாச ி கடல் 

மட்டத்திை்கு 

ரமல் தளம் 

உய ம் 

270மீ ஏஎம்எஸ்எல் 

10 முன்மமாழியப்
பட்ட திட்ட 

தளத்தில் நில 

பயன்பாடு 

பட்டா நிலம் 

நிலப்ப ப்பு: தாவ ங்கள்/பயி ிடுவதை்கு 

ஏை்ைதாக இல்லாத த ிசு நிலம் 

11 தளத்தின் 

நிலப்ப ப்பு 

மதை்கிலிருந்து வடக்கு ரநாக்கி சாய்ந்துள்ளது 

12 சு ங்கத்தின் 

இறுதி ஆழம் 

தர  மட்டத்திை்கு கீரழ 55 மீ (2 மீ ச ரள + 3 மீ 

வானிரல ச ரள + 50 மீ சாதா ணக் கல்) தர  

மட்டத்திை்கு கீரழ 

13 தை்ரபாதுள்ள 

குழி அளவு 

140 மீ (L) x 125 மீ (W) x 47 மீ (D) 

14 இறுதி குழி 

ப ிமாணம் 

317மீ (L) x 159m (W) x 55m (D) (BGL) 

15 காலநிரல 

நிரலரமகள் 

IMD த வு, திருப்பூ  ்(1971-2000) 

• ச ாச ி சுை்றுப்புை காை்று மவப்பநிரல - 46.6 

o C முதல் 20.6o C வர  

• ஆண்டு மரழ - 793 மி.மீ 

16 நில அதி வ்ு 

மண்டலம் 

நில அதி வ்ு அடிப்பரடயில், இந்தப் பகுதி IS-

1893 (பகுதி-1)-2002 இன் படி மண்டலம்-III இன் 



 

வர வு EIA/EMP க்கானதமிழ்நாட்டின் திருப்பூ  ் மாவடட்ம், காங்கயம் 
தாலுகாவில் உள்ள நல்லர ாடு கி ாமத்தில் அரமந்துள்ள நல்லர ாடு 
கி ாமம் க டுமு டான கல் மை்றும் கி ாவல் குவா ி கிளஸ்ட .் மமாத்த 
ப ப்பளவு 8.72.73 மெக்ரட .் 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. AD இளங்மகா, குத்தரக பகுதி: 4.16.23 பெக்மடை ்

அத்தியாயம் 11:சுருக்கம் & முடிவு 
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வ. 

எண் 
விவைங்கள் விவைங்கள் 

கீழ் வரகப்படுதத்ப்படட்ுள்ளது. எனரவ, நில 

அதி வ்ு  ீதியாக அந்த இடம் அதிக ரசத அபாய 

மண்டலம். MSK அளவுரகால் VII உடன். 

17 அருகில் உள்ள 

சாரல 

நத்தக்காடியூ  ் சாரல திட்டப் பகுதியிலிருந்து 

வடக்ரக 0.48 கிமீ மதாரலவில் உள்ளது 

18 அருகிலுள்ள 

மாநில/ரதசிய 

மநடுஞ்சாரல 

• NH- 80: ரகாயம்புத்தூ  ்முதல் சிதம்ப ம் வர  

7.70 கிமீ, மதை்கு 

• SH-96: 0.92 கிமீ, ரமை்கு திரச 

19 அருகிலுள்ள 

 யில் நிரலயம் 

• ஊத்துகுளி  யில் நிரலயம்: 18.20, NW திரச 

• திருப்பூ  ் யில் நிரலயம்: 26.45 கிமீ, W திரச 

• ஈர ாடு  யில் நிரலயம்: 32.57 கிமீ, NNE திரச 

20 அருகிலுள்ள 

விமான 

நிரலயம் 

ரகாயம்புத்தூ  ் விமான நிரலயம்: 60.16 கிமீ, 

WSW 

21 அருகில் உள்ள 

கி ாமம்/மப ிய 

நக ம் 

• நல்லிகவுண்டன்வலசு: 0.68 கிமீ, WSW திரச 

• மவக்மல்: 0.81 கிமீ, NW திரச 

• நால்ர ாடு: 0.88 கிமீ, NW திரச 

22 அருகிலுள்ள 

நக ம், நக ம், 

மாவட்டத் 
தரலரமயகம் 

மை்றும் 

மதாரலவில் 

கி.மீ. 

• காங்கயம் : 7 கி.மீ., SW திரச 

• திருப்பூ :் 26.93 கிமீ, WNW திரச 

23 சுை்றுசச்ூழல் 

உண த்ிைன் 

மண்டலம் 

குவா ி குத்தரகப் பகுதியிலிருந்து 10மீ 

சுை்ைளவுக்குள் வனவிலங்கு ச ணாலயம், 

ரதசியப் பூங்கா அல்லது உயி க்்ரகாளக் 

காப்பகம் இல்ரல. 

24 ஒதுக்கப்பட்ட/

பாதுகாக்கப்பட்
ட காடுகள் 

மசன்னமரல RF என ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட வனம்: 

8.90 கிமீ, N திரசயில் உள்ளது, அரத ரந த்தில் 

திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ மதாரலவில் 



 

வர வு EIA/EMP க்கானதமிழ்நாட்டின் திருப்பூ  ் மாவடட்ம், காங்கயம் 
தாலுகாவில் உள்ள நல்லர ாடு கி ாமத்தில் அரமந்துள்ள நல்லர ாடு 
கி ாமம் க டுமு டான கல் மை்றும் கி ாவல் குவா ி கிளஸ்ட .் மமாத்த 
ப ப்பளவு 8.72.73 மெக்ரட .் 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. AD இளங்மகா, குத்தரக பகுதி: 4.16.23 பெக்மடை ்

அத்தியாயம் 11:சுருக்கம் & முடிவு 
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வ. 

எண் 
விவைங்கள் விவைங்கள் 

பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் இல்ரல. 

25 வ லாை்று/சுை்று
லா இடங்கள் 

குவா ி குத்தரக பகுதியிலிருந்து 300மீ 

சுை்ைளவுக்குள் எதுவும் இல்ரல 

26 அருகில் உள்ள 

மரல 

மசன்னமரல மரல: 9.62 கிமீ, என் 

அ சச்லூ  ்மரல: 14.17 கிமீ, NNE 

27 அருகிலுள்ள 

நீ ந்ிரலகள் 
நீ ந்ிரலகள் 

தூ ம் 

(கிமீ) 

திரச
யில் 

 

மநாய்யல் ஆறு 4.68 வடக்கு 

கீழ் பவானி 
கால்வாய் 

3.33 வடக்கு 
 

28 அருகிலுள்ள 

மருத்துவமரன 

• காங்கயம் : 7 கி.மீ., SW திரச 

29 குவா ி 
இடத்ரதச ்

சுை்றி 500மீ 

சுை்ைளவில் 

உள்ள மை்ை 

குவா ிகளின் 

விவ ங்கள் 

முன்மமாழியப்படட் திட்ட தளத்தில் இருந்து 

500மீ சுை்ைளவில் பின்வரும் குவா ிகள் 

அரமந்துள்ளன. 

விவ ங்கள்: 

ரகவிடப்பட்ட குவா ி  – இல்ரல 

தை்ரபாதுள்ள குவா ி  – 1 எண்கள் (4.56.5 

மெக்ரட )் 

முன்மமாழியப்படட் குவா ி  – 1எண் (4.16.23 

மெக்ரட )் 

500மீ சுை்ைளவில் தை்ரபாதுள்ள மை்றும் 

முன்மமாழியப்படட் குவா ியின் மமாத்த 

ப ப்பளவு 8.72.73 மெக்ரட  ் ஆகும். திட்டம் 

கிளஸ்ட  ்சூழ்நிரலயின் கீழ் வருகிைது. 

30 மனித சக்தி குவா ி மசயல்பாட்டிை்கு முன்மமாழியப்பட்ட 

மமாத்த பணியாள க்ள் 33 ரப .் 

31 நீ  ் ரதரவ 

மை்றும் ஆதா ம் 

தண்ணீ  ் விை்பரனயாள க்ள் மை்றும் 

அருகிலுள்ள ஆழ்துரள கிணறு மூலம் 6 KLD க்கு 

மமாத்த தண்ணீ  ்ரதரவ. 

32 அதிக சுரம / ச ரள உருவாக்கம் வடிவத்தில் அதிக சுரம 
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வ. 

எண் 
விவைங்கள் விவைங்கள் 

கழிவு 

33 திட்டத்தின் 

மசலவு 

திட்ட மசலவு: 

A. திட்டச ்மசலவு = ரூ. 74.63,000/- 

B. EMP மசலவு = ரூ. 3,80,000/- 

மமாத்த திட்டச ்மசலவு (A+B) = ரூ. 78,43,000/- 

CER மசலவு (2.0%) = ரூ. 1,57,000/- 

மமாத்த மசலவு  = ரூ. 80,00,000/- 

 

11.1.1 சட்டப்பூை்வ விவைங்கள் 

• முன்மமாழிந்தவ  ் சாதா ணக் கல் மை்றும் கி ாவல் குவா ி 
குத்தரகக்கு விண்ணப்பித்தா  ்ரததி: 15.03.2021 

• துல்லியமான பகுதி தகவல் மதாட ப்ு கடிதத்ரத மாவட்ட 

ஆட்சிய ,் திருப்பூ  ் ஆ .்சி. எண்.913/சு ங்கங்கள்/2020, ரததி: 

27.01.2021 

• சு ங்கத் திட்டம் அங்கீக ிக்கப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நப ால் 

தயா ிக்கப்பட்டது மை்றும் உதவி இயக்குந ,் புவியியல் மை்றும் 

சு ங்கம், திருப்பூ  ்மாவட்டம், Rc.No.913/Mines/2020, ரததி: 27.01.2021 

• முன்மமாழியப்படட் திட்டம், 04.09.2018 & 13.09.2018 ரததியிட்ட 

உத்த வின்படி “B1” வரகயின் கீழ் வரும்: 04.09.2018 & 13.09.2018 

ரததியிட்ட, மாண்புமிகு ரதசிய பசுரம தீ ப்்பாயம், புது தில்லி, OA 

எண். 173 இன் 2018 & OA எண், 186 இன் 2016 மை்றும் MoEF & CC 

அலுவலக குறிப்பாரண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) ரததி: 

12.12.2018 

• சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி காமணாளிக்கு ஆத வாள  ் ToRக்கு 

விண்ணப்பித்தா .் ஆன்ரலன் முன்மமாழிவு எண். SEIAA-

TN/F.No.8460/SEAC/ToR-1009/2021, ரததி:28.07.2021 

 

11.2 திட்ட விளக்கம் 

முன்மமாழியப்படட் திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட தளம் மை்றும் இந்த 

திட்டத்திை்கு கூடுதல் பகுதி ரதரவயில்ரல. முன்மமாழியப்பட்ட 

குவா ிகளில் இருந்து கழிவுநீ  ் உை்பத்தி/மவளிரயை்ைம் இல்ரல. 
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கிளஸ்ட ில் முன்மமாழியப்பட்ட அரனத்து குவா ிகளுக்கும் சு ங்க 

முரை மபாதுவானது. ஜாக்ொம்ம  ்துரளயிடுதல் மை்றும் மவடித்தல் 

மூலம் பி தான பாரையிலிருந்து கணிசமான அளவு பாரைகரள 

பி ித்து, திைந்தமவளி இயந்தி மயமாக்கப்படட் முரையில் 

ரதாண்டுவதை்கு முன்மமாழியப்பட்டது. இ ண்டாம் நிரல 

மவடிப்ரபத் தவி க்்க  ாக் பிர க்க க்ள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன 

அட்டவரண 11.4: திட்டப் பகுதிக்கான தளத்தின் இரணப்பு 

அருகிலுள்ள 

சாரல 

அருகிலுள்ள ரதசிய மநடுஞ்சாரல (NH- 80): 

ரகாயம்புத்தூ  ்முதல் சிதம்ப ம் வர  7.70 கிமீ, எஸ் 

மாநில மநடுஞ்சாரல (SH-96): 0.92 கிமீ, W திரச 

அருகில் உள்ள 

கிைாமம் 
நல்லிகவுண்டன்வலசு: 0.68 கிமீ, WSW திரச 

அருகில் உள்ள 

நகைம் 
காங்கயம் : 7 கி.மீ., SW திரச 

அருகிலுள்ள 

இையில்மவ 
ஊதுகாலி  யில் நிரலயம்: 18.20, NW திரச 

அருகிலுள்ள 

விமான 

நிரலயம் 

ரகாயம்புத்தூ  ்விமான நிரலயம்: 60.16 கிமீ, WSW 

துரறமுகம் மகாசச்ி- 188 கிமீ - SW 

 

அட்டவரண 11.5: குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டு முரற 

விளக்கம் 
தற்மபாரதய 

பகுதி (HA) 

குவாைியின் வாழ்க்ரகயின் 

முடிவில் உள்ள பகுதி (HA) 

குவா ிக்கு உட்பட்ட 
பகுதி 

1.68.00 3.55.70 

உள்கட்டரமப்பு இல்ரல 0.01.00 

சாரலகள் 0.02.00 0.02.00 

பசுரம அ ண் இல்ரல 0.25.00 

பயன்படுத்தப்படாத 
பகுதி 

2.46.23 0.32.53 

பமாத்தம் 4.16.23 4.16.23 
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அட்டவரண 11.6: குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியின் 

பசயல்பாட்டு விவைங்கள் 

விவைங்கள் 

விவைங்கள் 

சாதாைணக் 
கல் 

(5 ஆண்டு 
திட்ட காலம்) 

வானிரல 
சைரள 

(3 வருட 
திட்ட காலம்) 

சைரள 

(3 வருட 
திட்ட காலம்) 

m3 இல் புவியியல் 
வளங்கள் 

14,61,664மீ3 75,768மீ3 49,824m3 

மீ3 இல் 
சு ண்டக்கூடிய 
இருப்புக்கள் 

3,49,105மீ3 50,367மீ3 

36,874மீ3 

சு ங்கத் திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

ரவரல நாட்களின் 
எண்ணிக்ரக 

300 நாட்கள் 

m3 இல் ஒரு நாரளக்கு 
உை்பத்தி 

232.7 56 40.97 

லா ி சுரமகளின் 
எண்ணிக்ரக (ஒரு 
சுரமக்கு 6 மீ3) 

38-39 9 7 

சு ங்கத்தின் மமாத்த 
ஆழம் 

55மீ (2மீ ச ரள + 3மீ வானிரல ச ரள + 50மீ 
சாதா ணக் 

கல்) 
 

அட்டவரண 11.7: ஆண்டு வாைியான உற்பத்தித் திடட்ம் 

ஆண்டு சாதாைணக் கல் (மீ3) சைரள (மீ3) 
வானிரல 
சைரள (மீ3) 

I 73570 15704 21222 

II 67320 12848 17688 

III 68095 8322 11457 

IV 73145 - - 

V 66975 - - 

மமாத்தம் 349105 36874 50367 
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11.2.1 சுைங்க முரற 

முன்மமாழியப்படட் சு ங்க முரையானது அரனத்து 

முன்மமாழியப்படட் திட்டங்களுக்கும் மபாதுவானது - சு ங்க முரை 

திைந்தமவளி இயந்தி மயமாக்கப்பட்ட சு ங்க முரை மபஞ்ச ்

உய த்திை்கு குரையாத மபஞ்ச ்அகலத்துடன் 5.0 மீட்ட  ்உய  மபஞ்ரச 

உருவாக்குவதன் மூலம் முன்மமாழியப்படுகிைது. சாதா ணக் கல் 

என்பது ஒரு பாத்ரதாலித் உருவாக்கம் மை்றும் தாய் பாரையில் இருந்து 

கணிசமான அளவு பாரைகரள பிளவுபடுத்துவது ஜாக்ொம  ்

துரளயிடுதலின் மூலம் ரமை்மகாள்ளப்படும் மை்றும் மவடிப்பதை்கு 

ஸ்ல ி மவடிமருந்துகள் பயன்படுத்தப்படும்.  ாக் பிர க்க ஸ்் 

யூனிடட்ுடன் இரணக்கப்பட்ட ரெட் ாலிக் எக்ஸ்ரகரவட்ட க்ள் 

மப ிய பாரைகரள உரடத்து ரதரவயான அளவு துண்டுகளாக 

உரடத்து இ ண்டாம் நிரல மவடிப்ரபத் தவி க்்கவும், பக்மகட ்

யூனிடட்ுடன் இரணக்கப்பட்ட ரெட் ாலிக் அகழ்வா ாய்சச்ிகள் 

டிப்ப க்ளில்  ஃப் ஸ்ரடாரன ஏை்ைவும், பின்ன  ்கல்ரல பிடம்ெட்டில் 

இருந்து அருகிலுள்ள மநாறுக்கிகளுக்கு மகாண்டு மசல்லவும் 

பயன்படுத்தப்படும்.. 

 

அட்டவரண 11.8: முன்பமாழியப்பட்ட இயந்திைங்கரளப் 

பயன்படுத்துதல் 

வ.எண் வரக எண்ணிக்ரக அளவு/திறன் 
உந்துதல் 

சக்தி 

1 ஜாக் சுத்தியல் 8 
1.2 மீ முதல் 

2.0 மீ 

அழுத்தப்பட்ட 
காை்று 

2 அமுக்கி 2 400psi டீசல் டிர வ் 

3 

பக்மகட் /  ாக் 
பிர க்க  ்யூனிட் 4 

உடன் 
அகழ்வா ாய்சச்ி 

2 300 மெசப்ி டீசல் டிர வ் 

4 
டிப்ப க்ள் / 
டம்ப க்ள் 

4 20 டன் டீசல் டிர வ் 
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11.2.2 கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுைங்க மூடல் திட்டம் 

• சு ங்கத்தின் வாழ்நாளின் முடிவில், ரதாண்டப்பட்ட சு ங்கப் 

பள்ளம்/ மவை்றிடமானது மரழ நீர  ரசக ிப்பதை்கான 

மசயை்ரக நீ த்்ரதக்கமாகச ் மசயல்படுவரதாடு வைட்சிக் 

காலத்தின் ரதரவ அல்லது மநருக்கடிகரளச ்சமாளிக்க உதவும். 

• சு ங்க மூடலுக்குப் பிைகு, பாதுகாப்புத் தரட மை்றும் ரமல் 

மபஞ்சுகள் மை்றும் தை்காலிக நீ த்்ரதக்கம் ஆகியரவ 

சுை்றுசச்ூழரல ரமம்படுத்தும். 

• ரமன் க்ரளாஷ  ்என்பது ஒரு மதாந்த வு மசய்யப்பட்ட தளத்ரத 

அதன் இயை்ரகயான நிரலக்குத் திரும்பச ் மசய்யும் அல்லது 

சுை்றுசச்ூழலில் ஏரதனும் பாதகமான விரளவுகரளத் தடுக்கும் 

அல்லது குரைக்கும் அல்லது மனித ஆர ாக்கியம் மை்றும் 

பாதுகாப்பிை்கான அசச்ுறுத்தல்கரளத் தடுக்கும் அல்லது 

குரைக்கும் ஒரு மசயல்முரையாகும். 

• புன வ்ாழ்வளிக்கப்பட்ட சு ங்கங்கள் மனித க்ளுக்கும் 

விலங்குகளுக்கும் உடல்  ீதியாக பாதுகாப்பானரவ, புவி-

மதாழில்நுட்ப  ீதியாக நிரலயானது, புவி-ரவதியியல்  ீதியாக 

மாசுபடுத்தாத/ மாசுபடுத்தாதது மை்றும் சு ங்கத்திை்குப் 

பிந்ரதய நில பயன்பாடர்டத் தக்கரவத்துக்மகாள்ளும் திைன் 

மகாண்டதாக இருக்க ரவண்டும் என்பரத மகாள்ரக மூடல் 

ரநாக்கங்களாகும். 

 

அட்டவரண 11.9: இறுதி குழி பைிமாணம் 

முன்பமாழிவு - பி1 

குழி 
நீளம் (அதிகபட்சம்) 

(மீ) 

அகலம் 

(அதிகபட்சம்) (மீ) 
ஆழம் (அதிகபட்சம்) 

I 317 159 55 மீ பிஜிஎல் 
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படம் 11.1: பயன்படுத்தப்பட்ட குவாைி குத்தரகப் பகுதிரயக் காட்டும் கூகுள் படம் 
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படம் 11.2: 10 கிமீ சுற்றளரவ உள்ளடக்கிய மடாமபாஷீட் வரைபடம் 
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11.3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

CPCB வழிகாடட்ுதல்களின்படி 2021 அக்ரடாப  ் முதல் டிசம்ப  ்

வர யிலான காலப்பகுதியில் திட்ட தளத்தின் அடிப்பரட நிரலரய 

மதிப்பிடுவதை்கான கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் 

ரமை்மகாள்ளப்பட்டன. என்விர ா மடக் ச வ்ீசஸ், காஜியாபாத்தில் NABL 

சான்ைளிக்கப்பட்ட & MoEF அறிவிக்கப்பட்ட ஆய்வகத்தால் 

முன்மமாழியப்படட் குவா ி பை்றிய குறிப்புடன் சுை்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்புத் த வு ரசக ிக்கப்படட்து. 

அட்டவரண 11.10: சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள் 

வ. 

எண் 
பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

1 
சுை்றுப்புை 

காை்றின் த ம் 

PM10, SO2, NOX 

மை்றும் PM10 

இன் கனிம 

கலரவ, 

குறிப்பாக 

இலவச 

சிலிக்காவிை்கு 

24 மணிரந  மாதி ிகள், 
வா த்திை்கு இ ண்டு 

முரை மூன்று 
மாதங்களுக்கு 8 
இடங்களில். 

2 வானிரல ஆய்வு 

காை்றின் ரவகம், 

காை்றின் திரச, 

மவப்பநிரல, 

ஈ ப்பதம் மை்றும் 

மரழப்மபாழிவு 

திட்ட தளத்தில் 
மதாட ச்ச்ியான 

மணிரந  பதிவு (ஒரு 
சீசன்). அருகிலுள்ள IMD 
நிரலயத்திலிருந்து 

இ ண்டாம் நிரல த வு. 

3 நீ  ்த ம் 

இயை்பியல் 

மை்றும் 

இ சாயன 

அளவுருக்கள். 

5 நிலத்தடி நீ  ்மை்றும் 2 
ரமை்ப ப்பு நீ  ்

இடங்களில் இருந்து 
ஆய்வுக் காலத்தில் ஒரு 
முரை ரசக ிக்கப்பட்ட 
மாதி ிகரள எடுக்கவும். 

4 மண்ணின் த ம் 

இயை்பியல் 

மை்றும் 

இ சாயன 

அளவுருக்கள். 

8 இடங்களில் இருந்து 
ஆய்வுக் காலத்தில் 

ஒருமுரை 
ரசக ிக்கப்பட்ட 
மாதி ிகரளப் 
பிடிக்கவும். 
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வ. 

எண் 
பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

5 சூழலியல் 

• தை்ரபாதுள்ள 

நிலப்ப ப்பு 

தாவ ங்கள் 

மை்றும் 

விலங்கினங்கள் 

ரமய மண்டலம் 

(1.00.0 மெக்ரட )் 

& தாங்கல் 

மண்டலம் (10-

கிமீ சுை்ைளவு) 

ஆகியவை்ரை 

உள்ளடக்கியது. 

• தாங்கல் 

மண்டலத்தில் 

(10-கிமீ சுை்ைளவு) 

தை்ரபாதுள்ள 

நீ வ்ாழ் 

சூழலியல் நிரல. 

ஆய்வுக் காலத்தில் 
ஒருமுரை கள ஆய்வு 

மூலம். இ ண்டாம் நிரல 
த வுகளும் 

ரசக ிக்கப்பட்டன. 

6 ஒலி மட்டங்கள் 

dB (A) பகல் 
மை்றும் இ வில் 
இர சச்ல் 
அளவுகள். 

8 இடங்களில் ஆய்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுரை 

ஒவ்மவாரு இடத்திலும் 24 
மணிரந த்திை்கு திட்டப் 
பகுதியிலும் அரதச ்

சுை்றியும் மணிரந  ஒலி 
அளவுகள். 

7 நில பயன்பாடு 

தை்ரபாரதய 

நில பயன்பாடட்ு 

சூழ்நிரல 

ஆய்வுக் காலத்தில் 
ஒருமுரை சமீபத்திய 
மசயை்ரகக்ரகாள் 
படங்கள் மை்றும் 
தளத்தில் நிலத்தடி 

உண்ரம. 

8 புவியியல் 
புவியியல் 

விவ ங்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 

ஒருமுரை. இ ண்டாம் 

நிரல மூலங்களிலிருந்து 

ரசக ிக்கப்பட்ட த வு 
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வ. 

எண் 
பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

9 நீ வ்ளவியல் 

வடிகால் பகுதி 

மை்றும் 

அரமப்பு, 

நீர ாரடகளின் 

தன்ரம, 

நீ ந்ிரல 

பண்புகள், 

 ீசா ஜ்் மை்றும் 

மவளிரயை்றும் 

பகுதிகள் 

ரபான்ைரவ. 

முதன்ரம மை்றும் 
இ ண்டாம் நிரல 
ஆதா ங்களின் 

அடிப்பரடயில், ஆய்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுரை. 

10 

சமூக-

மபாருளாதா  

அம்சங்கள் 

மக்கள்மதாரக, 

மக்கள்மதாரக 

இயக்கவியல், 

உள்கட்டரமப்பு 

வளங்கள், 

சுகாதா  நிரல, 

மபாருளாதா  

வளங்கள் 

ரபான்ை சமூக-

மபாருளாதா  

அம்சங்கள். 

முதன்ரம மை்றும் 
இ ண்டாம் நிரல 

ஆதா ங்களில் இருந்து 
(2011 இன் இந்திய மக்கள் 

மதாரகக் 
கணக்மகடுப்பின் 
சுருக்கங்கள் 

ரபான்ைரவ) ஆய்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுரை. 

 

11.3.1 நிலச ்சூழல் 

வ.எண் நிரல I நிரல -II 
பகுதி 

(கிமீ2) 
சதவிதம் (%) 

1 
கட்டப்பட்ட 

நிலம் 
கட்டப்பட்ட நிலம் 83.37 26.55 

2 காடு காடு 2.94 0.93 

3 
விவசாய 

நிலம் 

பயி க்ள் - 

பயி ிடப்பட்ட 

மை்றும் 

பயி ிடப்படாதரவ 

119.9 38.19 

 

4 
த ிசு நிலம் 

ஸ்க் ப்/புத  ் 13.58 4.32 

ரதாட்டம் 92.25 29.37 

5 நீ  ்நிரல நீ  ்நிரல 1.15 0.37 
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6 மை்ைரவகள் சு ங்க நிலம் 0.78 0.25 

பமாத்தம் 314.01 100 

 

குழும குவா ி பகுதியின் 8.72.73 மெக்ரட  ் ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

மமாத்த சு ங்கப் பகுதியில் 0.02% பங்களிக்கிைது. சு ங்க 
நடவடிக்ரககளின் இந்த சிறிய சதவீதம் சுை்றுசச்ூழலில் 
குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ரத ஏை்படுத்தாது. 
 

11.3.2 மண் சூழல் 

உடல் பண்புகள் - 
மண் மாதி ிகளின் இயை்பியல் பண்புகள் அரமப்பு, மமாத்த அட த்்தி, 
ரபார ாசிட்டி மை்றும் நீ  ் ரவத்திருக்கும் திைன் ஆகியரவ 
ஆ ாயப்பட்டன. ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் அரமப்பு 
களிமண் களிமண் மண் மை்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் 
மமாத்த அட த்்தி ரவறுபடுகிைது.0.71 – 1.22g/cc. மண் மாதி ிகளின் 
நீ ப்்பிடிப்புத் திைன் மை்றும் ரபார ாசிட்டி நடுத்த மானதாகக் 
காணப்படுகின்ைன, அதாவது27.0 - 45.7 % 

 

இைசாயன பண்புகள் - 
• மண் மாதி ிகளின் pH 7.43 முதல் 8.36 வர  மாறுபடுகிைது, இது 
சை்று கா  மண்ரணக் குறிக்கிைது 

• மண் மாதி ிகளின் மமாத்த அட த்்தி 0.71 முதல் 1.22 g/cm3 வர  
மாறுபடுகிைது 

• மண் மாதி ிகளில் உள்ள க ிமப் மபாருடக்ள் 0.81 முதல் 1.24% 
வர  ரவறுபடுகின்ைன. 
• மண் மாதி ிகளில் மமாத்த ரநட் ஜன் 158.0 முதல் 211.0 mg/kg 
வர  மாறுபடுகிைது 

• மண் மாதி ிகளில் நீ  ்தாங்கும் திைன் (WHC) 27.0 முதல் 45.7 
வர  மாறுபடுகிைது. 

11.3.3 நீை் சூழல் 

மமற்பைப்பு நீை ்

ஆய்வுப் பகுதியில் இ ண்டு ரமை்ப ப்பு நீ ந்ிரலகள் உள்ளன. 

ரசக ிக்கப்பட்ட நீ  ் மாதி ிகளின் pH 7.57 முதல் 7.88 வர  இருந்தது 

மை்றும் 6.5 முதல் 8.5 வர  ஏை்றுக்மகாள்ளக்கூடிய வ ம்பிை்குள் 
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இல்ரல. மமாத்த கர ந்த திடப்மபாருள்கள் அரனத்து மாதி ிகளிலும் 

483.0 முதல் 546.0 mg/l வ ம்பில் காணப்பட்டன. 2 இடங்களில் 

ரசக ிக்கப்பட்ட அரனத்து மாதி ிகளுக்கும் மமாத்த கடினத்தன்ரம 

185.4 முதல் 185.5 mg/l வர  மாறுபடுகிைது. 

 

அரனத்து மாதி ிகளிலும், இரும்புச ்சத்து 0.12 மி.கி/லி, ரநட்ர ட் 18.8 

முதல் 25.5 மி.கி/லி, ஃவுளூர டு 0.17 முதல் 0.25 மி.கி/லி, குரளார டு 66.7 

முதல் 96.0 மி.கி/லி, சல்ரபட ் 23.5 முதல் 25.0 மி.கி. 209.0 மி.கி/லி, 

கால்சியம் 30.4 முதல் 34.5 மி.கி/லி மை்றும் மக்னீசியம் 23.7 முதல் 25.6 

மி.கி/லி வர . ஒடட்ுமமாத்த நிலத்தடி நீ ின் த ம் மபரும்பாலான 

கி ாமங்களில் நன்ைாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. கன 

உரலாகங்களின் உள்ளடக்கத்தின் அளவுகள் அனுமதிக்கப்பட்ட 

வ ம்புகளுக்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 

 

11.3.4 நிலத்தடி நீை ்

நிலத்தடி நீ ின் இயை்பியல்-ரவதியியல் பண்புகள் கீரழ உள்ள 

அட்டவரணயில் வழங்கப்படட்ுள்ளன மை்றும் த நிரலகளுடன் 

ஒப்பிடப்படுகின்ைன. ரசக ிக்கப்படட் நீ  ்மாதி ிகளின் pH 7.20 முதல் 

7.76 வர  மை்றும் ஏை்றுக்மகாள்ளக்கூடிய வ ம்பு 6.5 முதல் 8.5 வர  

இருந்தது. மமாத்த கர ந்த திடப்மபாருள்கள் அரனத்து 

மாதி ிகளிலும் 425 முதல் 516 mg/l வ ம்பில் காணப்பட்டன. 5 

இடங்களில் ரசக ிக்கப்பட்ட அரனத்து மாதி ிகளுக்கும் மமாதத் 

கடினத்தன்ரம 134.0 முதல் 195.1 mg/l வர  மாறுபடுகிைது. 

 

அரனத்து மாதி ிகளிலும், இரும்புச ் சத்து 0.13 முதல் 0.28 மி.கி/லி, 

ரநட்ர ட ் 15.0 முதல் 20.8 மி.கி./லி, ஃவுளூர டு 0.15 முதல் 0.25 மி.கி/லி, 

குரளார டு 73.0 முதல் 98.95 மி.கி/லி, சல்ரபட ் 23.05 மி. கா த்தன்ரம 

145.0 முதல் 183.0 மி.கி./லி, கால்சியம் 23.5 முதல் 46.7 மி.கி/லி மை்றும் 

மமக்னீசியம் 15.0 முதல் 21.8 மி.கி./லி. மபரும்பாலான கி ாமங்களில் 

ஒடட்ுமமாத்த நிலத்தடி நீ ின் த ம் நன்ைாக இருப்பது 

கண்டறியப்பட்டது. கன உரலாகங்களின் உள்ளடக்கதத்ின் அளவுகள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வ ம்புகளுக்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 
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11.3.5 காற்று சூழல் 

காை்று சூழல் குறித்த அடிப்பரட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட காை்று மாசு 

அளவுருக்கள் மை்றும் சுை்றுப்புை காை்றில் அவை்றின் தை்ரபாரதய 

நிரலகள் ஆகியரவ அடங்கும். முன்மமாழியப்படட் குவா ிரயச ்

சுை்றியுள்ள 10 கிமீ சுை்ைளவு ஆய்வு மண்டலத்ரதப் மபாறுத்து 

சுை்றுப்புை காை்றின் த ம் அடிப்பரடத் தகவரல உருவாக்குகிைது. 

 

 

படம் 11.3: விண்ட் மைாஸ் வரைபடம் 

(அக்ரடாப  ் முதல் டிசம்ப  ் 2021 வர ) சுை்றுப்புை காை்றின் த க் 

கண்காணிப்பின் முடிவுகள் அறிக்ரகயில் வழங்கப்படட்ுள்ளன. த வு 

மூன்று மாதங்களுக்கு இணங்கப்பட்டது. கண்காணிப்பு 
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த வுகளின்படி, PM10 41.0 முதல் 44.4 μg/m3 வர யிலும், PM2.5 த வு 18.1 

முதல் 23.8 μg/m3 வர யிலும், SO2 5.5 முதல் 9.0 μg/m3 வர யிலும், NO2 

த வு 17.6 முதல் 22.3 வர யிலும் இருக்கும். CPCB ப ிந்துர த்த NAAQS 

வ ம்புகளுக்குள் ரமரல உள்ள மாசுபடுத்திகளின் மசறிவு அளவுகள் 

நன்கு காணப்பட்டன. 

 

11.3.6 இரைசச்ல் சூழல் 

முன்மமாழியப்படட் திட்டப் பகுதிரயச ்சுை்றியுள்ள 8 (ஏழு) இடங்களில் 

சுை்றுப்புை இர சச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. ரமய மண்டலத்தில் 

பகல் ரந த்தில் 39.4 முதல் 48.9 dB (A) Leq ஆகவும், இ வில் 35.5 முதல் 40.0 

dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. 

11.3.7 சுற்றுசச்ூழல் சூழல் 

புலத்தில் ஆய்வு நடத்துவதன் மூலம் முதன்ரம த வு ரசக ிப்பில் 

ஈடுபடட்ுள்ள ஆய்வு, முன்ன  ் மவளியிடப்பட்ட அறிக்ரககள் மை்றும் 

பதிவுகளில் உள்ள மல  ்மை்றும் விலங்கினங்களின் பதிவுகரள ஆய்வு 

மசய்தல். தகவலின் பகுப்பாய்வு என்பது திட்ட தளத்தின் சூழலில் 

சாத்தியமான மாை்ைத்தின் பா ர்வயாகும். விலங்கினங்களின் 

கணக்மகடுப்புக்கு, ரந டி மை்றும் மரைமுக கண்காணிப்பு முரைகள் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

கவனிக்கப்பட்ட அட்டவரண I வரக விலங்குகள் இல்ரல, ரமலும் 

IUCN இன் படி எந்த உயி ினமும் பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான 

அல்லது அசச்ுறுத்தும் வரககளில் இல்ரல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து 

வரும் சிவப்புப் பட்டியல் இனங்கள் எதுவும் இல்ரல. எனரவ குறுகிய 

காலத்தில் இந்த சிறிய மசயல்பாடு சுை்றியுள்ள தாவ ங்கள் மை்றும் 

விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கதர்த ஏை்படுதத்ாது. 

 

11.3.8 சமூக பபாருளாதாை சூழல் 

இப்பகுதியின் மக்கள்மதாரக அரமப்பு, அடிப்பரட வசதிகரள 

வழங்குதல், வீடு, கல்வி, சுகாதா ம் மை்றும் மருத்துவ ரசரவகள், 

மதாழில், நீ  ் வழங்கல், சுகாதா ம், தகவல் மதாட ப்ு, ரபாக்குவ த்து, 

நிலவும் ரநாய்களின் முரை மை்றும் ரகாவில்கள், வ லாை்று 

நிரனவுசச்ின்னங்கள் ரபான்ை அம்சங்களும் அடங்கும். அடிப்பரட 

மட்டத்தில். இது திட்டத்தின் தன்ரம மை்றும் அளரவப் மபாறுத்து 
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சாத்தியமான தாக்கத்ரத காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 

கணக்மகடுக்கப்பட்ட கி ாமங்களின் சமூகப் மபாருளாதா  ஆய்வு 

அதன் மக்கள்மதாரக, ச ாச ி குடும்ப அளவு, கல்வியறிவு விகிதம் 

மை்றும் பாலின விகிதம் ரபான்ைவை்ரைப் பை்றிய மதளிவான படத்ரத 

அளிக்கிைது. மக்கள் மதாரகயில் ஒரு பகுதியின  ் தங்கள் அன்ைாட 

வாழ்க்ரகரய நடத்த நி ந்த  ரவரலயின்றி அவதிப்படுவதும் 

கண்டறியப்படட்ுள்ளது. நீண்ட கால அடிப்பரடயில் தங்களுரடய 

நிரலத்தன்ரமக்காக ஓ ளவு வருமானம் ஈட்ட ரவண்டும் என்பரத 

அவ க்ளின் எதி ப்ா ப்்பு. 

 

11.4 எதிை்பாைக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் - அரனத்து முன்பமாழியப்பட்ட குவாைிகளுக்கும் 

பபாதுவானது 

சு ங்க நடவடிக்ரகயுடன் சுை்றுசச்ூழரலத் தக்கரவக்க, தை்ரபாதுள்ள 

சுை்றுசச்ூழல் சூழ்நிரலயில் ஆய்வுகரள ரமை்மகாள்வது மை்றும் 

பல்ரவறு சுை்றுசச்ூழல் கூறுகளின் தாக்கத்ரத மதிப்பிடுவது 

அவசியம். நிரலயான வளங்கரளப் பி ித்மதடுப்பதை்கான 

மபாருத்தமான ரமலாண்ரமத் திட்டங்கரள உருவாக்க இது உதவும். 

 

11.4.1 நிலச ்சூழல்: 

எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

• நில பயன்பாடு மை்றும் நிலப்ப ப்பில் நி ந்த  அல்லது தை்காலிக 

மாை்ைம். 

• நிலப்ப ப்பில் மாை்ைம்: சு ங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் 

குத்தரகப் பகுதியின் நிலப்ப ப்பு மாறும். 

• கன க வாகனங்கள் மசல்வதால் சில ரந ங்களில் விவசாய 

நிலங்கள், மக்கள் வசிக்கும் இடங்களுக்கு தூசி, சத்தம் 

ரபான்ைவை்ைால் பி சர்ன ஏை்படுவதுடன், ரபாக்குவ த்து 

பாதிப்பும் ஏை்படுகிைது. 

• குழிகளால் நிலம் சீ ழிவதால் ரமய மண்டலத்தின் அழகியல் 

சூழல் பாதிக்கப்படலாம். 

• மரழக்காலத்தில் மண் அ ிப்பு மை்றும் வண்டல் நிரைந்த நீ  ்நீ  ்

வழிகளில் நுரழவதை்கான சாத்தியக்கூறுகரள அதிக ிக்கிைது. 
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ச ியான கவனிப்பு எடுக்கப்படாவிட்டால், மவளிப்படும் ரவரலப் 

பகுதியிலிருந்து கழுவி, நீ  ்ஓட்டத்ரத தரட மசய்யலாம் மை்றும் நீ  ்

ஓட்டத்தின் வண்டல் மண்ரணயும் ஏை்படுத்தும். 

 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• சு ங்க மசயல்பாடு படிப்படியாக மதாகுதிகளில் 

மட்டுப்படுத்தப்படும் மை்றும் எக்ஸ்கரவசன் படிப்படியாக 

ரமை்மகாள்ளப்படும், ரமலும் பசும அ ண் கட்டம் வா ியான 

ரமம்பாடு ரபான்ை பிை குரைப்பு நடவடிக்ரககளுடன். 

• குவா ி குழிகரளச ்சுை்றிலும் கா ட்்லாண்ட் வடிகால் அரமத்தல் 

மை்றும் மரழயின் ரபாது நிலத்தடி நீ ால் மண் அ ிப்ரபத் 

தடுக்கவும் மை்றும் முன்மமாழியப்பட்ட பகுதியில் பல்ரவறு 

பயன்பாட்டிை்காக புயல் நீர  ரசக ிக்கவும் குரைந்த உய த்தில் 

ஆக்கப்பூ வ்மான இடத்தில் தடுப்பு அரண கட்டுதல். 

• பாதுகாப்பு வலயத்திை்குள் எல்ரலயில் பசுரம பட்ரட 

ரமம்பாடு. மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட குழியில் ரசமிக்கப்படும் சிறிய 

அளவு தண்ணீ  ்பசுரமக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

• பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, மவட்டப்பட்ட குழிகளின் ரமல் 

மபஞ்சுகள், பாதுகாப்புத் தரட ரபான்ைவை்றில் தடித்த ரதாட்டம் 

ரமை்மகாள்ளப்படும்.  

• கருத்தியல் நிரலயில், குவா ியின் நில பயன்பாட்டு முரை 

கி ீன்மபல்ட் பகுதி மை்றும் தை்காலிக நீ த்்ரதக்கமாக மாை்ைப்படும். 

• அழகியல் அடிப்பரடயில், குவா ிரயச ் சுை்றியுள்ள இயை்ரகத் 

தாவ ங்கள் தக்கரவக்கப்படும் (உதா ணமாக, 7.5 மீ பாதுகாப்புத் 

தரட மை்றும் பிை பாதுகாப்பு வழங்கப்படுவது) தூசி 

மவளிரயை்ைத்ரதக் குரைக்க உதவும். 

• கருத்தியல் கட்டத்தில் முரையான ரவலிகள் அரமக்கப்படும், 

மபாதுமக்கள் மை்றும் கால்நரடகள் உள்ரநாக்கி நுரழவரதத் 

தடுக்க, 24 மணி ரந மும் பாதுகாப்பு ரபாடப்படும். 

11.4.2 நீை் சூழல்  

எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

• சு ங்கம் மை்றும் அதனுடன் மதாட ப்ுரடய மசயல்பாடுகளால் 

மபாதுவாக மதாட ப்ுரடய நீ  ்மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதா ங்கள்: 
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• வாகனங்கரள கழுவுவதன் மூலம் கழிவு நீர  உருவாக்குதல். 

• ரமை்ப ப்பு மவளிப்பாடு அல்லது ரவரல மசய்யும் பகுதிகளில் 

  இருந்து கழுவுதல் 

• வீடட்ு கழிவுநீ  ்

• திட்டப் பகுதியில் வடிகால் பாரதயில் இரடயூறு 

• ரமன் குழி நீ  ்மவளிரயை்ைம் 

• குத்தரக பகுதியின் கீழ்பகுதியில் பருவமரழயின் ரபாது    

  வண்டல் சுரம அதிக ிப்பு 

• இது ஒரு சு ங்கத் திட்டமாக இருப்பதால், மசயல்முரை     

  கழிவுகள் இருக்காது. இயந்தி ங்கரள கழுவுவதால் ஏை்படும்  

  கழிவுகள் எண்மணய் மை்றும் கி ீஸ், இரடநிறுத்தப்பட்ட    

  திடப்மபாருடக்ரள மவளிரயை்றும். 

• ஊைரவக்கும் குழியிலிருந்து மவளிரயறும் கழிவுநீ  ்நிலத்தடி  

  நீ  ்மட்டத்தில் ஊடுருவி அரத மாசுபடுத்துகிைது. 

• சு ங்கம் கா ணமாக ரமை்ப ப்பு வடிகால் பாதிக்கப்படலாம் 

• நீர  உறிஞ்சுவது நீ ம்ட்டத்ரத குரைப்பதை்கு வழிவகுக்கும் 

 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• தனி நப  ்சு ங்க குத்தரகக்கு ரச த்்து கா ட்ல்ண்ட் வடிகால்கள், 

தீ வ்ு மதாட்டி கட்டப்படும். தனிப்பட்ட குத்தரககளின் 

கா ல்ண்ட் வடிகால் மசட்டில்லிங் மதாட்டியுடன் 

இரணக்கப்படட்ு, தீ வ்ு மசய்யப்பட்ட பிைகு தண்ணீ  ்

இயை்ரகயான வடிகால்க்கு மவளிரயை்ைப்படும். 

• சு ங்க குழியில் மரழநீ  ்ரசக ிக்கப்படும்கள்மை்றும் 15 mx 10m x 

3m ப ப்பளரவ அரமக்கும் மதாட்டியில் ரசமித்து ரவக்க 

அனுமதிக்கப்படும். ரசக ிக்கப்படும் நீ ,் தூசிரய 

அடக்குவதை்கும், தூசி உருவாகக்கூடிய இடங்களுக்கும், பசுரம 

மண்டலத்ரத வள ப்்பதை்கும் நியாயமான முரையில் 

பயன்படுத்தப்படும். முன்மமாழிபவ  ்மரழநீ  ்ரசக ிப்பின் ஒரு 

பகுதியாக மரழநீர  ரசக ித்து பயன்படுத்துவா  ்

• உள் ச ிவுகளுடன் கூடிய மபஞ்சுகரள வழங்குதல் மை்றும் 

வடிகால் மை்றும் கால்வாய்களின் அரமப்பு மூலம், மரழ நீர  

சுை்றியுள்ள வடிகால்களில் இைங்க அனுமதிக்கிைது, இதனால் நீ  ்
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கடட்ுப்பாடை்ை ஓட்டத்தினால் ஏை்படும் அ ிப்பு மை்றும் நீ  ்

ரதக்கத்தின் விரளவுகரள குரைக்கிைது. 

• மரழயின் ரபாது ரசக ிக்கப்படும் நீர  தூசிரய 

அடக்குவதை்கும் சு ங்கங்களுக்குள் பசுரமயான மபல்ட ்

ரமம்பாட்டிை்கும் மீண்டும் பயன்படுத்தவும் 

• எண்மணய்கள் மை்றும் கி ீஸ்கரள அகை்ை இரடமறிக்கும் 

மபாறிகள்/எண்மணய் பி ிப்பான்கரள நிறுவுதல். டிப்ப  ்வாஷ்-

டவுன் வசதி மை்றும் இயந்தி  ப ாம ிப்பு முை்ைத்தில் இருந்து 

தண்ணீ ,் அதன் மறுபயன்பாட்டிை்கு முன் இரடமறிக்கும் 

மபாறிகள்/எண்மணய் பி ிப்பான்கள் வழியாக மசல்லும்; 

• மரழக்காலங்களில் இரடநிறுத்தப்பட்ட திடப்மபாருடக்ரள 

நிரலநிறுத்துவதை்கு உதவ, flocculating அல்லது coagulating 

முகவ க்ரளப் பயன்படுத்துதல்; 

• குவா ி குழி நீ  ் மை்றும் அருகிலுள்ள கி ாமங்களில் நிலத்தடி 

நீ ின் த ம் பை்றிய அவ்வப்ரபாது பகுப்பாய்வு. 

• ML இல் வழங்கப்படும் தள அலுவலகம் மை்றும் சிறுநீ  ்

கழிப்பரைகள் / கழிப்பரைகளில் இருந்து வீடட்ு கழிவுநீ  ்

மசப்டிக் ரடங்கில் மவளிரயை்ைப்படுகிைது, அரதத் மதாட ந்்து 

ஊைரவக்கும் குழிகள். 

• சு ங்கத்தில் இருந்து மவளிரயறும் கழிவு நீ ,் தூசிரய 

அடக்குவதை்கும், ம ங்கரள வள ப்்பதை்கும் 

பயன்படுத்துவதை்கு முன், மதாட்டிகளில் சுத்திக ிக்கப்படும்.  

• பருவமரழக்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகை்றும் பணி 
ரமை்மகாள்ளப்படும். 

• திைந்தமவளி கிணறு, ஆழ்துரள கிணறு மை்றும் ரமை்ப ப்பு நீ  ்

ஆகியவை்றில் உள்ள நீ ின் த த்ரத மதாட ந்்து கண்காணித்தல் 

மை்றும் பகுப்பாய்வு மசய்தல் 

 

11.4.3 காற்று சூழல் 

எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

▪ எக்ஸ்கரவசன் ரபாது, எக்ஸ்கரவசன், துரளயிடுதல், மவடித்தல் 

மை்றும் மபாருடக்ள், குறிப்பிட்ட மபாருள் (PM), சல்ப  ் ரட ஆக்ரசடு 

ரபான்ை வாயுக்கள், வாகன மவளிரயை்ைத்தில் இருந்து ரநட் ஜன் 
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ஆக்ரசடுகள் ரபான்ை பல்ரவறு கட்டங்களில் காை்று மாசுபாடுகள் 

முக்கிய காை்று மாசுபடுத்திகள் உள்ளன. 

▪ மவடிப்பு முழுரமயரடயாமல் மவடிப்பதால் ஏை்படும் நசச்ு 

வாயுக்கள் சில ரந ங்களில் காை்ரை மாசுபடுத்தலாம். 

▪ சு ங்க நடவடிக்ரககளில் இருந்து மவளிரயறும் தப்பிரயாடிய தூசி, 

தப்பிரயாடிய தூசிக்கு ரந டியாக மவளிப்படும் சு ங்கத ்

மதாழிலாள க்ள் மீது விரளரவ ஏை்படுத்தக்கூடும். 

▪ அரத ரந த்தில், காை்றில் ப வும் தூசி நீண்ட தூ ம் பயணித்து 

சு ங்க குத்தரக பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கி ாமங்களில் 

குடிரயைலாம். 

 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

துரளயிடுதல் -மூலத்திலுள்ள தூசிரயக் கடட்ுப்படுத்த, ஈ மான 

துரளயிடல் பயிை்சி மசய்யப்படும். தண்ணீ  ் பை்ைாக்குரை உள்ள 

இடங்களில், ட் ில்-ரொல் கால ின் வாயில் டஸ்ட் ெூட் உடன் உல  ்

துரளயிடுவதை்கு மபாருத்தமான வடிவரமக்கப்பட்ட டஸ்ட் 
எக்ஸ்ட் ாக்ட  ்வழங்கப்படும். 

 

ஈைமான துரளயிடுதலின் நன்ரமகள்:- 

• இந்த அரமப்பில் தூசி அதன் உருவாக்கத்திை்கு அருகில் 

அடக்கப்படுகிைது. தூசி அடக்குமுரை மிகவும் பயனுள்ளதாக 

இருக்கும் மை்றும் பணிசச்ூழல் மதாழில் வசதி மை்றும் 

ஆர ாக்கியத்தின் புள்ளியில் இருந்து ரமம்படுத்தப்படும். 

• தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தால், இன்ஜின், கம்ப் ச  ்

ரபான்ைவை்றின் ஆயுள் அதிக ிக்கும். 

• டி ில் பிட்டின் ஆயுள் அதிக ிக்கும். 

• து ப்பணத்தின் ஊடுருவல் விகிதம் அதிக ிக்கப்படும். 

• தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தின் பா ர்வத் திைன் 

ரமம்படுத்தப்படும், இதன் விரளவாக பாதுகாப்பான ரவரல 

நிரலரமகள் ஏை்படும். 

 

பவடித்தல் - 

• உள்ளூ  ் நிரலரமகளுக்கு ஏை்ைவாறு மவடிக்கும் ரந த்ரதயும், 

மவடிக்கும் முகத்தில் தண்ணீ  ்மதளிக்கும் ரந த்ரதயும் அரமக்கவும் 
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• மவடிப்பரதத் தவி க்்கவும், அதாவது மவப்பநிரல தரலகீழ் 

ஏை்படக்கூடிய மை்றும் பலத்த காை்று குடியிருப்பு பகுதிகரள ரநாக்கி 

வீசும் ரபாது 

• கடட்ுப்படுத்தப்படட் மவடிப்பு என்பது மபாருத்தமான மவடிகுண்டு 

மை்றும் குறுகிய கால மடட்டரனட்ட க்ரள ஏை்றுக்மகாள்வது, கால  ்

மண்டலத்தில் ரபாதுமான துரளகரள உருவாக்குதல் மை்றும் நாளின் 

ஒரு குறிப்பிட்ட ரந த்திை்கு மவடிப்பரத கடட்ுப்படுத்துதல், அதாவது 

மதிய உணவு ரந த்தில், ஒரு துரளக்கு கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட கட்டணம் 

மை்றும் துரளக்கு கட்டணம் மசலுத்துதல் ஆகியரவ அடங்கும். 

• மபாருள் ஏை்றுவதை்கு முன், மவடித்த மபாருடக்ளின் மீது தண்ணீ  ்

மதளிக்கப்படும் 

• மதாழிலாள க்ளுக்கு டஸ்ட் மாஸ்க் வழங்கப்படும் மை்றும் 

அவை்றின் பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

 

ொல் சாரல மற்றும் மபாக்குவைத்து - 

• ரபாக்குவ த்தின் ரபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க ஒரு நாரளக்கு 

இ ண்டு முரை இழுத்துச ் மசல்லும் சாரலகளில் தண்ணீ  ்

மதளிக்கப்படும் 

• மபாருள் ரபாக்குவ த்து பகல் ரந த்தில் ரமை்மகாள்ளப்படும் மை்றும் 

மபாருள் டா ப்ாலின் மூலம் மூடப்பட்டிருக்கும் 

• தூசி உருவாகுவரதத் தவி ப்்பதை்காக, டிப்ப க்ளின் ரவகம் 20 

கிமீ/மணிக்கு குரைவாகரவ இருக்கும். 

• இழுத்துச ்மசல்லும் சாரலகள் மை்றும் ஏை்றும் இடங்களில் தண்ணீ  ்

மதளித்தல் ஒரு நாரளக்கு இ ண்டு முரை ரமை்மகாள்ளப்படும் 

• வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதா ம் தாதுப் ரபாக்குவ த்துக்கு 

பயன்படுத்தப்படும் வாகனம் ஆகும்; எனரவ இயந்தி ங்களின் 

வா ாந்தி  ப ாம ிப்பு எ ிப்பு மசயல்முரைரய ரமம்படுத்துகிைது 

மை்றும் மாசுபாடர்டக் குரைக்கிைது. 

• உரலாகம் இல்லாத இழுத்துச ்மசல்லும் சாரலகள் பயன்பாடட்ுக்கு 

வரும் முன் வா ந்ரதாறும் சுருக்கப்படும். 

• கசிரவத் தடுக்க டிப்ப க்ரள அதிகமாக ஏை்றுவது தவி க்்கப்படும். 

• அரனத்து ரபாக்குவ த்து வாகனங்களும் மசல்லுபடியாகும் PUC 

சான்றிதழ் ரவத்திருப்பது உறுதி மசய்யப்படும் 
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• தள வ்ான மபாருடக்ள் குவிந்து கிடப்பரத அகை்ை, இழுத்து 

மசல்லும் சாரலகள் மை்றும் ச வ்ீஸ் சாரலகரள த ம் பி ித்தல் 

 

பசர்ச பட்ரட - 

• டிப்ப க்ள்/டி க்குகளின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவரதத் தடுக்க, 

பி தான சு ங்கப் பாரதகள் முழுவதும் ம ங்கரள நடுதல் மை்றும் 

சு ங்கச ் சாரலகரள வழக்கமான த ப்படுத்துதல் ஆகியரவ 

நரடமுரைப்படுத்தப்படும். 

• திட்டப் பகுதிகரளச ்சுை்றி ரபாதுமான அகலத்தில் பசுரமப் படர்ட 

உருவாக்கப்படும் 

 

பதாழில்சாை் சுகாதாைம் - 

• மதாழிலாள க்ளுக்கு டஸ்ட் மாஸ்க் வழங்கப்படும் மை்றும் 

அவை்றின் பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

• அரனத்து சு ங்கத் மதாழிலாள க்ள் மை்றும் டிப்ப  ்

ஓடட்ுந க்ளிரடரய தூசி முகமூடிகள் அணிவதன் முக்கியத்துவம் 

குறித்த விழிப்புண ர்வ உறுதி மசய்வதை்காக வருடாந்தி  மருத்துவ 

ப ிரசாதரனகள், பயிை்சிகள் மை்றும் பி சச்ா ங்கள் ஏை்பாடு 

மசய்யப்படும். 

• முன்மமாழியப்படட் தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் மசயல்திைரன 

மதிப்பிடுவதை்காக சுை்றுப்புை காை்றின் த க் கண்காணிப்பு ஆறு 

மாதங்களுக்கு ஒருமுரை நடத்தப்படும். 

 

11.4.4 இரைசச்ல் சூழல் 

எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

ஒலி மாசுபாடு சு ங்கத் மதாழிலாள க்ளுக்கு ஒரு மப ிய சுகாதா  

ஆபத்ரத ஏை்படுத்துகிைது. தை்ரபாதுள்ள திைந்தமவளி சு ங்கத் 
திட்டத்தில் துரளயிடுதல், மவடித்தல், ஏை்றுதல் மை்றும் 

வாகனங்களின் இயக்கத்தின் ரபாது சத்தத்தின் ஆதா ங்கள் 

பின்வருமாறு கவனிக்கப்படுகின்ைன.  

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• துரளயிடும் ரபாது கூ ர்மயான டி ில் பிடக்ரளப் பயன்படுத்துவது 

சத்தத்ரதக் குரைக்க உதவும் 
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• இ ண்டாம் நிரல மவடிப்பு முை்றிலும் தவி க்்கப்படும் மை்றும் 

பாரைகரள உரடக்க ரெட் ாலிக்  ாக் பிர க்க  ்

பயன்படுத்தப்படும்; 

• முரையான இரடமவளி, சுரம, தண்டு மை்றும் உகந்த 

கட்டணம்/தாமதத்துடன் கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு 

ப ாம ிக்கப்படும்; 

• பிளாஸ்டிங் சாதகமான வளிமண்டல நிரல மை்றும் குரைவான 

மனித மசயல்பாடு ரந ங்களின் ரபாது மின்சா ம் அல்லாத துவக்க 

அரமப்ரபப் பயன்படுத்தி ரமை்மகாள்ளப்படும்; 

• இர சச்ல் ஏை்படுவரதக் குரைக்க ஒவ்மவாரு வா மும் 

இயந்தி ங்களின் ச ியான ப ாம ிப்பு, எண்மணய் மை்றும் கி ீஸ் 

ஆகியரவ மசய்யப்படும்; 

• அதிக அளவு சத்தத்ரத உருவாக்கும் இயந்தி ங்களில் (HEMM) 

பணிபு ியும் மதாழிலாள க்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அரைகரள 

வழங்குதல்; 

• அரனத்து இயந்தி ங்களிலும் ரசலன்ச க்ள் / மஃப்ல க்ள் 

நிறுவப்படும்; 

• திட்டப் பகுதிரயச ் சுை்றிலும், இழுத்துச ் மசல்லும் சாரலகளிலும் 

பசுரமப் படர்ட/ரதாட்டம் உருவாக்கப்படும். ரதாட்டம் சத்தம் 

ப வுவரத குரைக்கிைது; 

• மெசஇ்எம்எம் ஆபர ட்ட க்ள் மை்றும் எசஇ்எம்எம் அருரக 

பணிபு ியும் நப க்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இய  ் பிளக்குகள் ரபான்ை 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபக ணங்கள் (பிபிஇ) வழங்கப்படும் மை்றும் 

பயிை்சி மை்றும் விழிப்புண வ்ு இருந்தாலும் அவை்றின் பயன்பாடு 

உறுதி மசய்யப்படும். 

• ரமாசமான இர சச்ல் நிரல விரளவுகரளப் பை்றிய 

விழிப்புண ர்வ ஏை்படுத்த, வழக்கமான மருத்துவ ப ிரசாதரன 

மை்றும் பணியாள க்ளுக்கு முரையான பயிை்சி. 

 

11.4.5 உயிைியல் சூழல் 

எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

திட்டப் பகுதிக்குள் ரதசிய பூங்கா மை்றும் மதால்மபாருள் 

நிரனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இல்ரல. புலம்மபய ந்்த தாழ்வா ங்கள், 

புலம்மபய ந்்த பைரவ-விலங்குகள், அ ிய உள்ளூ  ் மை்றும் 
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அழிந்துவரும் இனங்கள் எதுவும் இல்ரல. இப்பகுதியில் வன 

விலங்குகள் இல்ரல. திட்ட தளத்தில் இனப்மபருக்கம் மை்றும் கூடு 

கடட்ும் இடம் எதுவும் கண்டறியப்படவில்ரல. 10 கிமீ சுை்ைளவில் 

ரதசிய பூங்கா மை்றும் வனவிலங்கு ச ணாலயம் இல்ரல. 

சு ங்கத்ரதச ்சுை்றியுள்ள குப்ரபகள் / கடட்ுகள் தவைான விலங்குகள் 

நுரழவதை்கு நல்ல தரடயாக மசயல்படுகின்ைன. சு ங்கத்திை்குப் 

பிந்ரதய கட்டத்தில், சு ங்கப் பள்ளங்களில் விலங்குகள் விழுவரதத் 
தடுக்க, மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட மவை்றிடத்ரதச ்சுை்றிலும் கம்பி ரவலி 

அரமக்க முன்மமாழியப்பட்டது. 

 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

சு ங்க நடவடிக்ரககளில் இருந்து உருவாகும் தூசி படிவதால் 

அப்பகுதியின் இயை்ரகயான தாவ ங்கள்/விலங்கு நிரலகளில் 

ஏை்படும் பாதகமான விரளவுகரள குரைக்க, தூசி உை்பத்திரய 

தடுக்க அரனத்து தூசி நிரைந்த பகுதிகளிலும் தண்ணீ  ்மதளித்தல் 

மை்றும் நீ  ்மதளிதத்ல் அரமப்புகள் உறுதி மசய்யப்படும். முரையான 

மை்றும் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட ரதாட்டத் திட்டம் ரமை்மகாள்ளப்படும். 

 

11.4.5.1 பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஆண்டு 

நடவு பசய்ய 
முன்பமாழியப்பட்

ட மைங்களின் 
எண்ணிக்ரக 

உயிை் 
பிரழத்தல் 

% 

மூடப்பட 
மவண்டிய பகுதி 

ச.மீ. 
இனத்தின் பபயை ்

வளைக்்கப்படும் 
என 

எதிைப்ாைக்்கப்ப
டும் மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

I 56 80% 500 ரவம்பு, 
மபாங்கமியா 

பின்னா, 
ரகசுவ ினா 
ரபான்ைரவ. 

45 

II 56 80% 500 45 

III 56 80% 500 45 

IV 56 80% 500 45 

V 56 80% 500 45 

 

11.4.6 சமூக பபாருளாதாை சூழல் 

எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

• இத்திட்டத்தின் மூலம் ரவரலவாய்ப்பு உருவாக்கம் மூலம் சுமா  ் 50 

நப க்ளுக்கு ரந டி ரவரலவாய்ப்பு கிரடக்கும். 
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தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• ஆரல இயந்தி ங்கள் மை்றும் உபக ணங்களுக்கு நல்ல 

ப ாம ிப்பு நரடமுரைகள் பின்பை்ைப்படும், இது சாத்தியமான 

இர சச்ல் பி சச்ரனகரளத் தவி க்்க உதவும். 

• மத்திய மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வா ியத்தின் (CPCB) 

வழிகாடட்ுதலின்படி திட்டப் பகுதியிலும் அரதச ் சுை்றிலும் 

பசுரமப் படர்ட உருவாக்கப்படும்.  

• ரமயப் பகுதிக்குள் சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்ரபக் குரைக்க உ ிய 

காை்று மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்ரக எடுக்கப்படும்.  

• மதாழிலாள க்ளின் பாதுகாப்பிை்காக, சு ங்கச ் சட்டம் மை்றும் 

விதிகளின்படி ரகயுரைகள், மெல்மமடக்ள், பாதுகாப்பு 

காலணிகள், கண்ணாடிகள், ஏப் ன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் 

மை்றும் காதுகரளப் பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் ரபான்ை 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபக ணங்கள் வழங்கப்படும்.  

• இந்தத் திட்டத்தில் இருந்து ரந டியாகவும் மரைமுகமாகவும் 

 ாயல்டி, வ ி, டிஎம்எஃப், என்எம்இடி ரபான்ைவை்றின் மூலம் நிதி 

வருவாய் மூலம் மாநில மை்றும் மத்திய அ சுகளுக்குப் 

பயனளிக்கவும். 

 

 மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

• கீரழ உள்ள புவியியல் ஆய்வு மை்றும் ஆய்வுகளின்       

  அடிப்பரடயில் தளம் ரத ந்்மதடுக்கப்பட்டது: 

• குறிப்பிட்ட இடத்தில் கனிமங்கள் ஏை்படுதல். 

• மபாருடக்ள் மை்றும் மனிதவளத்திை்கான ரபாக்குவ த்து வசதி. 

• சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் தணிப்பு சாத்தியக்கூறுகளின்      

  ஒடட்ுமமாத்த தாக்கம் 

• சமூக-மபாருளாதா  பின்னணி. 
• கனிம ரவப்பு இயை்ரகயில் குறிப்பிட்ட தளம்; எனரவ இந்த  

  திட்டத்திை்கு மாை்று இடம் ரதடும் ரகள்வி எழவில்ரல. 

 

11.5 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

மபாதுவாக ஒரு தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் 

ரமை்மகாள்ளப்படுகிைது மை்றும் த வு இயை்ரக அல்லது மனித 
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நடவடிக்ரககளால் தூண்டப்பட்ட அரனத்து மாறுபாடுகரளயும் 

மகாண்டு வ  முடியாது. எனரவ சுை்றுசச்ூழலில் ஏை்படும் 

மாை்ைங்கரளக் கருத்தில் மகாள்ள சுை்றுசச்ூழல் அளவுருக்களின் 

வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம். 

கண்காணிப்பின் ரநாக்கம் - 

• கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்ரககளின் மசயல்திைரன ச ிபா க்்க 

அல்லது மதிப்பீடு மசய்ய; 

• எதி க்ால தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வுகளுக்கான த வு தளத்ரத 

நிறுவுதல். 

 

11.6.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பசல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

சு ங்க ரமலாள  ்

சுை்றுசச்ூழல் 
விஞ்ஞானி 

MoEF/SPCB & NABET அங்கீகா ம் 
மபை்ை சுை்றுசச்ூழல் 

ஆரலாசக ால் 
அங்கீக ிக்கப்பட்ட 
மவளிப்புை ஆய்வகம் 

ரவதியியலாள
  ்(1) CSR ரமலாள  ்

(1) 

ரதாட்டக்கரல 
நிபுண  ்(1) 

தண்ணீ  ்மதளிப்பான் 
ஆபர ட்ட  ்(1) 
திைரமயை்ை 

மதாழிலாள க்ள் (1) 

குத்தரகதா   ்
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அட்டவரண 11.11: பிந்ரதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு 

அட்டவரண 

வ. 

எ
ண் 

சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகள் 
இடம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் கால 

அளவு 
அதிை்பவண் 

1 
காை்று 

த ம் 

2 இடங்கள் (1 

ரகா  ்& 1 

பஃப )் 

24 மணி 
ரந ம் 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுரை 

ஃப்யூஜிடிவ் 

டஸ்ட், PM2.5, 

PM10, SO2 

மை்றும் NOx. 

2 
வானிரல 

ஆய்வு 

காை்றின் 

த க் 

கண்காணிப்
பு & IMD 

இ ண்டாம் 

நிரலத் த வு 

மதாடங்குவ
தை்கு முன் 

என்னுரடய 

தளத்தில் 

மணிரந
 ம் / 

தினச ி 

மதாட ச்ச்ி
யான 

ஆன்ரலன் 

கண்காணிப்
பு 

காை்றின் 

ரவகம், 

காை்றின் 

திரச, 

மவப்பநிரல
, ஈ ப்பதம் 

மை்றும் 

மரழப்மபா
ழிவு 

3 

நீ  ்த  

கண்கா
ணிப்பு 

2 இடங்கள் 

(1SW & 1 GW) 
- 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுரை 

IS:10500, 1993 

& CPCB 

விதிமுரைக
ளின் கீழ் 

குறிப்பிடப்ப
ட்ட 

அளவுருக்க
ள் 

4 நீ ியல் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் 

சுமா  ்1 

கிரலாமீட்ட  ்

மதாரலவில் 

உள்ள 

திைந்தமவளி 
கிணறுகளில் 

நீ ம்ட்டம் 

- 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுரை 

bgl இல் 

ஆழம் 

5 சத்தம் 
2 இடங்கள் (1 

ரகா  ்& 1 

மணிரந
 ம் - 1 

6 

மாதங்களுக்
Leq, Lmax, 

Lmin, Leq Day 
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வ. 

எ
ண் 

சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகள் 
இடம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் கால 

அளவு 
அதிை்பவண் 

பஃப )் நாள் கு ஒருமுரை & Leq Night 

6 அதி வ்ு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பி
ல் 

(அறிக்ரகயி
ல்) 

– 

குண்டுமவடி
ப்பு 

நடவடிக்ரக
யின் ரபாது 

உசச் துகள் 

ரவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கள் (1 

ரகா  ்& 1 

பஃப )் 

– 
ஆறு 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுரை 

உடல் 

மை்றும் 

இ சாயன 

பண்புகள் 

8 
பசுரம 

அ ண் 

திட்டப் 

பகுதிக்குள் 
தினச ி மாதாந்தி  ப ாம ிப்பு 

 

11.6 கூடுதல் ஆய்வுகள் 

11.6.1 P1க்கான இடை் மதிப்பீடு 

2002 டிசம்ப  ்31, 2002 ரததியிட்ட சுை்ைறிக்ரக எண்.13 இன் படி, தன்பாத ்

சு ங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குந கம் (டிஜிஎம்எஸ்) வழங்கிய குறிப்பிட்ட 

இட  ் மதிப்பீடட்ு வழிகாடட்ுதலின் அடிப்பரடயில் இட  ்

மதிப்பீட்டிை்கான வழிமுரை அரமந்துள்ளது. டிஜிஎம்எஸ் இட  ்

மதிப்பீடட்ு மசயல்முரை ரநாக்கம் பணிசச்ூழல் மை்றும் அரனத்து 

மசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மை்றும் சாத்தியமான அபாயங்கரளக் 

கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் ரதரவப்படுபவ க்ளுக்கு முன்னு ிரம 

அளிப்பதை்காக அந்த ஆபத்துகளின் அபாய அளரவ மதிப்பிடுதல். 

ரமலும், இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் மபாறுப்பான வழிமுரைகள் 

அரடயாளம் காணப்படட்ு, அவை்றின் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்ரககள், 

கால அட்டவரணயில் அரமக்கப்படட்ுள்ளரவ, துல்லியமான 

மபாறுப்புகளுடன் பதிவு மசய்யப்படுகின்ைன. DGMS, DGMS வழங்கிய 

உரலாக சு ங்கத்ரத நி வ்கிப்பதை்கான தகுதிச ் சான்றிதரழ 

ரவத்திருக்கும் தகுதி வாய்ந்த சு ங்க ரமலாள ின் வழிகாடட்ுதலின் 

கீழ் முழு குவா ி நடவடிக்ரகயும் ரமை்மகாள்ளப்படும். 
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11.6.2 P1 க்கான மபைிடை ்மமலாண்ரம திடட்ம் 

ரப ிட  ் ரமலாண்ரமத் திட்டம், உயி  ் பாதுகாப்பு, சுை்றுசச்ூழரலப் 

பாதுகாதத்ல், நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உை்பத்திரய மறுசீ ரமத்தல் 

மை்றும் காப்புச ் மசயல்பாடுகரள இரத முன்னு ிரம வ ிரசயில் 

உறுதி மசய்வரத ரநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

ரப ிட  ் ரமலாண்ரம திட்டத்தின் ரநாக்கம், சு ங்கம் மை்றும் 

மவளிப்புை ரசரவகளின் ஒருங்கிரணந்த வளங்கரளப் பயன்படுத்தி 

பின்வருவனவை்ரை அரடவதாகும்: 

• பாதிக்கப்பட்டவ க்ளின் மீட்பு மை்றும் மருத்துவ சிகிசர்ச;  

• மை்ைவ க்ரளப் பாதுகாக்கவும்;  

• மசாத்து மை்றும் சுை்றுசச்ூழலுக்கு ஏை்படும் ரசதத்ரத 

குரைத்தல்;  

• ஆ ம்பத்தில் சம்பவத்ரதக் கடட்ுப்படுத்தி இறுதியில் 

கடட்ுக்குள் மகாண்டு வ வும்;  

• பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மை்றும் 

• அவச நிரலக்கான கா ணம் மை்றும் சூழ்நிரலகள் பை்றிய 

அடுத்த விசா ரணக்கு மதாட ப்ுரடய பதிவுகள் மை்றும் 

உபக ணங்கரள பாதுகாதத்ல் 

 

11.6.3 ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

அட்டவரண 11.12: சாதாைணக் கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி 

சுரம 

 முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவைங்கள் 

குவாைி m3 இல் 5 

ஆண்டுகள் 

ஒரு 

வருடத்திற்கு 

m3 இல் 

ஒரு 

நாரளக்கு 

m3 இல் 

ஒரு நாரளக்கு லாைி 
சுரமகளின் 

எண்ணிக்ரக 

P1 3,49,105 69,821 232.7 38 

 

அட்டவரண 11.13: சைரளகளின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

 முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவைங்கள் 

குவாைி 
m3 இல் 2 - 3 

ஆண்டுகள் 

ஒரு 

வருடத்திற்கு 

m3 இல் 

ஒரு 

நாரளக்கு 

m3 இல் 

ஒரு நாரளக்கு லாைி 
சுரமகளின் 

எண்ணிக்ரக 

P1 36,874 12291.3 40.9 7 



 

வர வு EIA/EMP க்கானதமிழ்நாட்டின் திருப்பூ  ் மாவடட்ம், காங்கயம் 
தாலுகாவில் உள்ள நல்லர ாடு கி ாமத்தில் அரமந்துள்ள நல்லர ாடு 
கி ாமம் க டுமு டான கல் மை்றும் கி ாவல் குவா ி கிளஸ்ட .் மமாத்த 
ப ப்பளவு 8.72.73 மெக்ரட .் 
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அட்டவரண 11.14: வானிரல சைரளகளின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி 

சுரம 

 முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவைங்கள் 

குவாைி m3 இல் 2 - 3 

ஆண்டுகள் 

ஒரு 

வருடத்திற்கு 

m3 இல் 

ஒரு 

நாரளக்கு 

m3 இல் 

ஒரு நாரளக்கு லாைி 
சுரமகளின் 

எண்ணிக்ரக 

P1 50,367 16789 55.9 9 

 

அட்டவரண 11.15: எதிை்பாைக்்கப்பட்ட நில அதிை்வுகள் 

குண்டுபவடிப்பு 
தளத்தில் இருந்து தூைம், 

மீ 

பவடிபபாருள்/பவடிப்பு 
அளவு, கி.கி 

பிபிவி, 
மிமீ/வி 

100 101 22.8 

150 101 13.7 

200 101 9.5 

250 101 7.2 

300 101 5.7 

350 101 4.7 

400 101 4.0 

450 101 3.4 

500 101 3.0 

550 101 2.6 

600 101 2.4 

650 101 2.1 

700 101 1.9 

750 101 1.8 

800 101 1.6 

850 101 1.5 

900 101 1.4 

950 101 1.3 

1000 101 1.2 

 

 



 

வர வு EIA/EMP க்கானதமிழ்நாட்டின் திருப்பூ  ் மாவடட்ம், காங்கயம் 
தாலுகாவில் உள்ள நல்லர ாடு கி ாமத்தில் அரமந்துள்ள நல்லர ாடு 
கி ாமம் க டுமு டான கல் மை்றும் கி ாவல் குவா ி கிளஸ்ட .் மமாத்த 
ப ப்பளவு 8.72.73 மெக்ரட .் 
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அட்டவரண 11.16: சமூகப் பபாருளாதாைப் பலன்கள் 

 திட்ட பசலவு CER @ 2% 

P1 ₹ 74,63,000 ₹ 1,49,260 

 

அட்டவரண 11.17: மவரலவாய்ப்பு பலன்கள் 

 மவரலவாய்ப்பு 

P1 33 

 

அட்டவரண 11.18: கிைன்ீபபல்ட் வளைச்ச்ி நன்ரமகள் 

குறியீடு 

நடுவதற்கு 

முன்பமாழியப்பட்ட 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

உயிை ்

பிரழப்பு 

% 

பைப்பளவு 

ச.மீ 
இனத்தின் பபயை ்

வளைக்்கப்படும் 

என 

எதிைப்ாைக்்கப்படும் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

P1 280 80% 2500 
ரவம்பு, 

ரகசுவ ினா 
225 

 

11.7 திட்டத்தின் நன்ரமகள் 

நால்ர ாடு கி ாமத்தில் சாதா ணக் கல் மவடட்ுவதை்கான 

முன்மமாழியப்படட் திட்டங்கள், 3,49,105 m3 சாதா ணக் கல், 36,874 m3 

ச ரள & 50,367 m3 வானிரல ச ரள 5 ஆண்டுகளில் உை்பத்தி 
மசய்வரத ரநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. இது அண்ரட பகுதிகளில் 

சமூக-மபாருளாதா  மசயல்பாடுகரள ரமம்படுத்துவரதாடு பின்வரும் 

நன்ரமகரளயும் ஏை்படுத்தும் 

• ரவரல வாய்ப்பு அதிக ிப்பு 

• சமூக-மபாருளாதா  நலனில் முன்ரனை்ைம் 

• உடல் உள்கட்டரமப்பில் முன்ரனை்ைம் 

• சமூக உள்கட்டரமப்பில் முன்ரனை்ைம் 

11.8 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

சு ங்க நி வ்ாகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புப் 

பி ிவு சுை்றுசச்ூழல் ரமலாண்ரமத் திட்டத்ரத திைம்பட 

மசயல்படுத்துவரதயும், சு ங்க ரமலாண்ரம நிரல மூலம் 



 

வர வு EIA/EMP க்கானதமிழ்நாட்டின் திருப்பூ  ் மாவடட்ம், காங்கயம் 
தாலுகாவில் உள்ள நல்லர ாடு கி ாமத்தில் அரமந்துள்ள நல்லர ாடு 
கி ாமம் க டுமு டான கல் மை்றும் கி ாவல் குவா ி கிளஸ்ட .் மமாத்த 
ப ப்பளவு 8.72.73 மெக்ரட .் 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. AD இளங்மகா, குத்தரக பகுதி: 4.16.23 பெக்மடை ்
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சுை்றுசச்ூழல் சட்ட விதிகளுக்கு இணங்குவரத உறுதி மசய்வரதயும் 

உறுதி மசய்யும். 

கூைப்பட்ட குழு இதை்குப் மபாறுப்பாகும்: 

1. சுை்றுசச்ூழல் ரமலாண்ரம திட்டத்தில் ப ிந்துர க்கப்பட்ட மை்றும் 

ECயில் ப ிந்துர க்கப்பட்ட மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்ரககரள 

மசயல்படுத்துதல் 

2. MoEF/SPCB மை்றும் NABL ஆல் அங்கீக ிக்கப்பட்ட மவளிப்புை 

ஆய்வகங்கள் மூலம் EMP மை்றும் EC நிபந்தரனயின்படி சுை்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்ரப நடத்துதல் 

3. திட்டத்திை்கான சுை்றுசச்ூழல் அனுமதியில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள பிை 

நிபந்தரனகளுடன் இணங்குவரத உறுதி மசய்தல். 

4. திட்டத்திை்கான 'மசயல்பாட்டிை்கான ஒப்புதல்' இல் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள நிபந்தரனகளுக்கு இணங்குவரத உறுதி 

மசய்தல். 

5. MoEF/ SPCB க்கு இணக்க நிரலரய ச ியான ரந த்தில் சம ப்்பித்தல் 

6. ரதரவப்படும் ரபாது, நிபுண க்ளின் வழிகாடட்ுதரலப் மபறுதல். 

7. அருகில் உள்ள கி ாமங்களில் CSR நடவடிக்ரககரள நடத்துதல். 

8. திட்டம் மை்றும் மவளி நிறுவனங்களுடன் சுை்றுசச்ூழல் மதாட ப்ான 

மசயல்பாடுகரள ஒருங்கிரணத்தல் 

9. சுை்றியுள்ள கி ாமங்களில் உள்ள மதாழிலாள க்ள் மை்றும் 

மக்கள்மதாரக பை்றிய சுகாதா  புள்ளிவிவ ங்கள் ரசக ிப்பு 

10. பசுரம படர்ட வள ச்ச்ி 

11. சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் மசயல்பாட்டின் 

முன்ரனை்ைத்ரத கண்காணித்தல் 

12. நீ /்கழிவு நீ ின் த ம், காை்றின் த ம் மை்றும் உருவாக்கப்படும் 

திடக்கழிவு ஆகியவை்ரை கண்காணித்தல் 

13. மவளிப்புை ஆய்வகம் மூலம் ரசக ிக்கப்பட்ட நீ  ் மை்றும் காை்று 

மாதி ிகளின் பகுப்பாய்வு 

14. நிதி மதிப்பீடு, ஒழுங்கு மசய்தல், காை்று மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு 

கருவிகரள நிறுவுதல், கழிவு நீ  ் சுத்திக ிப்பு நிரலயம் 

ரபான்ைரவகரள உள்ளடக்கிய மாசுக்கடட்ுப்பாடு மை்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ரககள்/ சாதனங்கரள மசயல்படுத்துதல் மை்றும் 

கண்காணித்தல் 



 

வர வு EIA/EMP க்கானதமிழ்நாட்டின் திருப்பூ  ் மாவடட்ம், காங்கயம் 
தாலுகாவில் உள்ள நல்லர ாடு கி ாமத்தில் அரமந்துள்ள நல்லர ாடு 
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15. மாநில மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு வா ியம், சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் வன 

அரமசச்கம் மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் அனுமதியின் நிபந்தரனகள் 

மை்றும் நிறுவுவதை்கான ஒப்புதல்கள் மை்றும் மசயல்பட ஒப்புதல் 

ஆகியவை்றின் சட்ட விதிகள், விதிமுரைகளுக்கு இணங்குதல். 

 

11.9 முடிவுரை 

பல்ரவறு சுை்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீது ரந ம்ரை மை்றும் எதி ம்ரை 

விரளவுகளின் அடிப்பரடயில், தாக்கங்களின் ஒடட்ுமமாதத் 

மதிப்பீட்டிலிருந்து, சு ங்க நடவடிக்ரககள் சுை்றியுள்ள சூழலில் எந்த 

எதி ம்ரையான விரளரவயும் ஏை்படுத்தாது என்று முடிவு 

மசய்யலாம். 

 

சு ங்க நடவடிக்ரககளால் ஏை்படும் பாதிப்புகரளத் தணிக்க, நன்கு 

திட்டமிடப்பட்ட EMP மை்றும் வி ிவான பிந்ரதய திட்டக் கண்காணிப்பு 

அரமப்பு வழக்கமான கண்காணிப்பு மை்றும் தளத்தில் உடனடியாக 

ச ிமசய்வதை்காக வழங்கப்படுகிைது. கிளஸ்ட  ் குவா ி 
நடவடிக்ரககள் கா ணமாக, திட்டப் பகுதியிலும் அரதச ்சுை்றியுள்ள 

சமூகப் மபாருளாதா  நிரலரமகள் கணிசமாக ரமம்படுத்தப்படும். 

எனரவ, முன் சுை்றுசச்ூழல் அனுமதி விர வில் வழங்கப்படும். 
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அத்தியாயம் 12: ஆமலாசகைக்ரள பவளிப்படுத்துதல் 

 

12.1 ஆமலாசகைின் பவளிப்பாடு 

M/s சுற்றுசச்ூழல் வளங்கள்NABET சான்றிதழின்படி NABET அங்கீகா ம் 
மபை்ை EIA ஆரலாசக :் NABET/EIA/1922/SA0133 மா ச் ் 30, 2022 வர  
மசல்லுபடியாகும். Enviro Resources இன் பதிவு மசய்யப்பட்ட அலுவலகம் E-604, Crystal Plaza, New Link Road, Andheri (W), Mumbai 400 053, மகா ாஷ்டி ா. 
 NABET சான்றிதழ் படம் 12.1 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
 

M/s சுற்றுசச்ூழல் வளங்கள் மதிப்புமிக்க வாடிக்ரகயாள க்ளுக்கு 
பின்வரும் சுை்றுசச்ூழல் ஆரலாசரன ரசரவகரள வழங்குவதில் 
ஈடுபடட்ுள்ளது: 
1) மாநில அ சின் சுை்றுசச்ூழல் துரையிடம் இருந்து சுை்றுசச்ூழல் 

அனுமதி மபறுதல். மை்றும் MoEF & CC, GOI 

2) சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வுகள் மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் 

ரமலாண்ரம திட்டம் (EMP) 

3) சுை்றுசச்ூழலுக்கு உ ிய விடாமுயை்சி ரசரவகள் 

4) மாநில மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு வா ியத்திடம் இருந்து அதன் 

திருத்தங்கரள நிறுவுதல், இயக்குதல், புதுப்பிதத்ல் மை்றும் 

திருத்தங்களுக்கு ஒப்புதல் 

5) CRZ அனுமதிமத்திய மை்றும் மாநில CZMA (கடரலா  மண்டல 

ரமலாண்ரம ஆரணயம்) 

6) வன அனுமதிMoEF & CC, GOI இலிருந்து 

7) சுை்றுசச்ூழல் அனுமதிகளுக்கான சுை்றுசச்ூழல் இணக்க அறிக்ரக 

தயா ித்தல், நிறுவுவதை்கான ஒப்புதல் மை்றும் மசயல்பட ஒப்புதல் 

8) ETP, STP, WTP & ஜீர ா தி வ மவளிரயை்ை (ZLD) ஆரலரய 

வடிவரமத்தல் மை்றும் மசயல்படுத்துதல் 

9) அளவு இட  ்பகுப்பாய்வு (QRA), HAZOP, HAZID, ரப ிட  ்ரமலாண்ரமத் 
திட்டம் (DMP) அறிக்ரககரளத் தயா ித்தல். 

10) ஆன்-ரசட் & ஆஃப்-ரசட் எம ம்ஜன்சி தயா ந்ிரலத் திட்டத்ரதத ்

தயா ித்தல் 

11) சட்டப்பூ வ் வழிகாடட்ுதல்களுக்குப் பதிலளிக்கவும் & மூடுதரல 

 த்து மசய்யவும். 
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படம் 12.1: NABET சான்றிதழ் 


