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உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி

அளவு 1.215 ஹெக்டைர்

நில வடக பை்ைா நிலம்

5 ஆண்டுகளுக்கு
உற்பத்தி

உடைகல் - 87,982.25 மீ3
கிராவல் - 14,978.75 மீ3

ஆழம் 20m bgl

குத்தடக காலம் 5 ஆண்டுகள்

சர்டவ எண் -202/1A2

கிராமம் - அப்டபயநாயக்கன்பை்டி, தாலுகா - ஹவம்பக்டகாை்டை 
மாவை்ைம் - விருதுநகர், மாநிலம் - தமிழ்நாடு.

• SEIAA, தமிழ்நாடு வழங்கிய குறிப்பு விதிமுடறகள் SEIAA-

TN/F.No.8925/SEAC/TOR-1118/2022 டததி 23.03.2022

• அடிப்படை கண்காணிப்பு காலம் - குளிரக்ாலம் (டிசம்பர் 2021 முதல்
பிப்ரவரி 2022 வடர)

கிரிடயை்டிவ் இன்ஜினியரக்ள் & ஆடலாசகரக்ள்
NABET அங்கீகாரம் ஹபற்ற ஆடலாசடன, NABL அங்கீகாரம் ஹபற்ற டசாதடன ஆய்வகம்

9B/4, பரத்வாஜர் ஹதரு, கிழக்கு தாம்பரம், ஹசன்டன-600059.
ஹதாடலடபசி: 044-22395170, ஹசல்: 09444133619 மின்னஞ்சல்: cecgiri@yahoo.com,

ஆடலாசகர்

திை்ை முன்ஹமாழிபவர்

திரு ஜி.கனிராஜ்
எண்.60சி, இந்திரா நகர், திருடவங்கைம் , சங்கரன்டகாவில் தாலுக்கா, 

ஹதன்காசி மாவை்ைம் - 627719.





சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய வரரவு அறிக்ரக - ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளின் 
உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி, குத்தரக பரப்பு 1.21.5 ஹெக்ைர,் அப்பாநாயக்கன்பை்டி கிராமம், 
ஹவம்பக்ககாைர்ை தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவை்ைம், தமிழ்நாடு 
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EIA/EMP அறிக்ரகயின் திருத்தங்கள் 

 

திருத்த எண் அறிக்ரகயின் நிரல 
சமரப்்பிக்க கவண் டிய 

கததி 

00/DEC/22 வரைவு EIA /EMP அறிக்ரக 31.12.2022 

 

தமிழ்நாடு, விருதுநகை் மாவட்டம், வவம்பக்ககாட்ரட தாலுக்கா, 

அப்ரபயநாயக்கன்பட்டி கிைாமதத்ில் 1.21.5 வெக்கடை ் பைப்பளவில் அரமயுள்ள 

ஜி. கனிைாஜ் உரடகல் மற்றும் கிைாவல் குவாைியின் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு & சுற்றுசச்ூழல்  கமலாண்ரம  திட்ட அறிக்ரக  கிைிகயட்டிவ்  

இன்ஜினியைஸ்்  & கன்சல்டன்டஸ்் ஆல்  தயாைிக்கப்படட்ு மற்றும்  

பணியாளைக்ளின்  சைியான மதிப்பாய்வு  மற்றும் ஜி. கனிைாஜ் 

ஆகலாசரனக்குப்  பிறகு  31.12.2022 அன்று கிைிகயட்டிவ் இன்ஜினியைஸ்்  & 

கன்சல்டன்டஸ்் இன் EIA ஒருங்கிரணப்பாளை,் CEO திரு. P.கிைி அவைக்ளால் 

சமைப்்பிக்க அங்கீகைிக்கப்பட்டது. EIA/EMP அறிக்ரகயின்  தற்கபாரதய 

திருத்த எண்  00/DEC/22 ஆகும், இது கமகல உள்ள அட்டவரணயில் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ள  திருத்தத்தின்படி இது வரைவு  EIA/EMP அறிக்ரக  

என்பரதக்  குறிக்கிறது. 





திட்ட முன்ம ொழிவு அறிவிப்பு 

திரு. ஜி. கனிரொஜ் ஆகிய நான், தமிழ்நாடு , விருதுநகர ் மாவட்டம், 

வவம்பக்ககாட்டட தாலுகா, அப்டபயநாயக்கன்பட்டி கிராமத்தில் 1.21.5 

வெக்கடர ் சுரங்க குத்தடக பரப்பளவில் உடடகல் மற்றும் கிராவல் உற்பத்தி 

வெய்யவதற்கு EIA அறிவிப்பு 2006 இன் கீழ் SEIAA , தமிழ்நாட்டின் கடிதம் 

TN/F.No.8925/SEAC/ToR 1118/2022, 23.03.2022 வாயிலாக சுற்றுெச்ூழல் ஆய்வு 

குறிப்பீடு  (TOR) வபற்றுகளன்.  

EIA /EMP அறிக்டக தயாரிப்படத இந்திய தர அங்கீகார வாரியத்தால் (NABET) 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட,  M/s கிரியேட்டிவ் இன்ஜினிேரஸ்் & கன்சல்டன்ட்ஸ், 

வென்டன நிறுவனத்திற்கு ஒப்படடதத்ுள்களாம். இந்திய தர கவுன்சில் 

அங்கீகாரம் வபற்ற அவரக்ளின் அங்கீகாரம் 23.03.2023 வடர தற்கபாது உள்ளது. 

சுற்றுெச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் கமலாண்டமத் திட்டம் 

(EMP) ஆகியடவ EIA அறிவிப்பு 2006 இல் முன்வமாழியப்பட்ட வபாதுவான 

கட்டடமப்பின்படி, SEIAA, தமிழ்நாடு வழங்கிய ToR இல் பரிந்துடரக்கப்பட்ட ToR 

இணக்கத்துடன் EIA அறிக்டகயில் தயாரிக்கப்பட்டு உள்ளது. 

இந்த அறிக்டக அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் மற்றும் பிற பதிகவடுகள் 

மற்றும் ஆகலாெகர ்கமற்வகாண்ட கள ஆய்வில் இருந்து வபறப்பட்ட தகவல்கள் 

மற்றும் தரவுகளின் அடிப்படடயில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. EIA/EMP 

அறிக்டகயில் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள தரவு, நான் அறிந்த வடரயில் உண்டமயாக 

உள்ளது. 
 

ஜி. கனிரொஜ் 





  

 

  

DEPARTMENT OF INDUSTRIES AND COMMERCE REGISTERED COMPANY 

EIA ஆல ோசகர் நிறுவனம் 

[04.08.2009 தேதியிட்ட MoEF அலுவலக குறிப்பாணை எை். J-11013/41/2006-IA.II (I) க்கு இைங்க] 

கிரிலேட்டிவ் இன்ஜினிேர்ஸ் & கன்ச ்டன்ட்ஸ் (CEC), சென்ணன என்பது NABL 

அங்கீகாரம் சபற்ற தொேணன ஆய்வகம், மற்றும் சுரங்கங்கள், அனல் மின் 

நிணலயங்கள், கனிம பலன்கள் மற்றும் சிசமை்ட் ஆணலகளின் துணறகளுக்கு EIA/EMP 

அறிக்ணககணளே் ேயாரிப்பேற்காக இந்திய ேர அங்கீகார வாரியே்ோல் (NABET) 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமாகும். இந்திய ேர கவுன்சில் அங்கீகாரம் சபற்ற 

அங்கீகாரம் 23.03.2023 வணர ேற்தபாது உள்ளது. 

திரு. ஜி. கனிரோஜ் அவரக்ளின், ேமிழ்நாடு, விருதுநகர ் மாவட்டம், சவம்பக்தகாடண்ட 

ோலுகா, அப்ணபயநாயக்கன்பட்டி கிராமே்தில் 1.21.5 செக்தடர ் சுரங்க குே்ேணக 

பரப்பளவில் உணடகல் மற்றும் கிராவல் உற்பே்தி செய்யவேற்கு EIA அறிவிப்பு 2006 இன் 

கீழ் SEIAA , ேமிழ்நாட்டின் கடிேம் SEIAA-TN/F.No.8925/SEAC/ToR 1118/2022 ,23.03.2022 

வாயிலாக சுற்றுெச்ூழல் ஆய்வு குறிப்பீடு  (TOR) சபற்றுஉள்ளார.்  

 SEIAA, ேமிழ்நாடு வழங்கிய ToR இல் பரிந்துணரக்கப்பட்ட ToR இைக்கே்துடன் EIA 

அறிக்ணகயில் ேயாரிக்கப்படட்ு உள்ளது..  

இந்ே அறிக்ணக அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கே் திட்டே்திலிருந்து சபறப்பட்ட ேகவல் 

மற்றும் ேரவு , பிற பதிவுகள் மற்றும் CEC இன் கள ஆய்வின் ேரவுகளின் அடிப்பணடயில் 

அணமந்துள்ளது. EIA/EMP அறிக்ணகயில் சகாடுக்கப்பட்ட ேரவு,. மாதிரி பகுப்பாய்வு CEC 

இன் ஆய்வகம் மூலம் தமற்சகாள்ளப்படட்ு உள்ளது. 

 

 

(பி. கிரி) 

ேணலணம நிரவ்ாகி & EIA ஒருங்கிணைப்பாளர ்

கிரிலேட்டிவ் இன்ஜினிேர்ஸ் & கன்ச ்டன்ட்ஸ்  
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இணைப்பு - VII 

EIA க்கு பங்களிக்கும் நிபுைரக்ளின் அறிவிப்பு க்கோன அறிக்கக  
திரு. ஜி. கனிராஜ்  அவரக்ளின் உணைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி, குத்தணக 
பரப்பு 1.21.5  ஹெக்ைர், அப்ணபயநாயக்கன்பை்டி கிராமம், 
ஹவம்பக்ககாை்ணை தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவை்ைம், தமிழ்நாடு 

லமற்கூறிய EIA ஐ உருவோக்கிய பின்வரும் திறனி ் நோன் EIA குழுவின் ஒரு 
பகுதியோக இருந்லதன் என்பகத இதன் மூ ம் சோன்றளிக்கிலறன். 

EIA ஒருங்கிகைப்போளர:் 
பபயர:் பி.கிரி 
ககபயோப்பம் மற்றும் லததி: 
ஈடுபோட்டின் கோ ம்: டிசம்பர் 2021 முதல் 

பதோடரப்ு தகவ ்: 09444133619, 044-22395170 

பசய ்போட்டு பகுதி நிபுைரக்ள்: 

எஸ். 
எ
ை் 

பசய ்
போடட்ு 
பகுதிக
ள் 

நிபுைரின் 
பபயர ்

ஈடுபோடு 

(கோ ம் மற்றும் பைி**) 
ககபயோப்பம் 
மற்றும் லததி 

1 AP* 

பி.கிரி 

 அடிப்பணை கை்காைிப்பு நிணலயங்கணள 
அணையாளம் காணுதல் மற்றும் ஹபாருந்தக்கூடிய 
தரநிணலகள் ஹதாைர்பாக கை்காைிக்கப்படும் 
தரவுகணள ஆய்வு ஹசய்தல். 

 தூசி, சுரங்கம் மற்றும் பிற ஹசயல்பாடுகளால் 
வாயு ஹவளிகயற்றம் ஆகியவற்ணற உள்ளைக்கிய 
காற்று மாசுபாை்டின் ஆதாரங்கணள கை்ைறிதல் 

 பாதிப்புகணள கை்ைறிதல் & தைிப்பு 
நைவடிக்ணககளின் பரிந்துணர 

காலம்: டிசம்பர் 2021 முதல் 

 

பி.சுவாமிநாத
ன் 

 

 காற்று உயர்ந்ததற்கான ணமக்கரா வானிணல 
தரவுகளின் தரவு விளக்கம். 

 மாசுபடுத்தும் மூலத்ணதக் கை்ைறிதல் மற்றும் 
தகுந்த தைிப்பு நைவடிக்ணககளின் பரிந்துணர. 

காலம்: மார்ச ்2022 முதல் 

 

2 WP* வி.சிவரஞ்சனி 
 ஹபாருந்தக்கூடிய தரநிணலகணளப் ஹபாறுத்து 

கை்காைிக்கப்படும் தரவின் ஆய்வு. 
 தை்ைீர் கதணவ மற்றும் ஆதாரத்ணத கை்ைறிதல் 
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 நீர் சமநிணல வணரபைம் தயாரித்தல் 

 நீர் மாசுபடுத்தும் ஆதாரங்கணளக் கை்ைறிதல் 

 கமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரின் தரத்தில் 
திை்ைத்தின் தாக்கம் 

 நீர் மாசுபாை்ணைக் கை்டுப்படுத்துவதற்கான 
தைிப்பு நைவடிக்ணககளின் பரிந்துணர 

காலம்: ஜூணல 2022 முதல் 

ஜி.சந்தியா- FAA 

 தை்ைீரின் தரத்தில் திை்ைத்தின் தாக்கத்ணத 
அணையாளம் கை்டு, தகுந்த தைிப்பு 
நைவடிக்ணககளின் பரிந்துணரயில் FAEக்கு 
உதவுதல். 

 EIA/EMP அறிக்ணகயில் WP ஹசயல்பாை்டு பகுதிக்கு 
ஹதாைர்புணைய பிரிவுகணளத் தயாரிப்பதில் FAE 
உைன் ஹதாைர்புணையது. 

காலம்: ஜூணல 2022 முதல் 

 

3 SHW* பி.கிரி 

 கனிம மற்றும் சுரங்க ஹசயல்பாை்டின் கழிவுகணள 
அளவிடுதல் 

 கழிவுகணள அகற்றும் முணற மதிப்பீடு 

 திைிப்பு கமலாை்ணம திை்ைத்ணத வழங்குதல் 

 கமற்பரப்பு ரன்ஆஃப் கமலாை்ணம கை்ைணமப்பு 
கதணவகணள வழங்குதல். 

 அபாயகரமான கழிவுகணள கை்ைறிதல் மற்றும் 
அணத அகற்றும் விவரங்கள் 

காலம்: டிசம்பர் 2021 முதல் 

 

4 SE* ஆர்.பாபுராஜ் 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள கிராமங்கணள 
அணையாளம் காணுதல் மற்றும் ஆய்வுப் 
பகுதிக்குள் உள்ள கிராமங்களின் மக்கள்ஹதாணக 
விவரத்ணத இறுதி ஹசய்தல். 

 EIA/EMP அறிக்ணகயில் SE ஹசயல்பாை்டு பகுதிக்கு 
ஹதாைர்புணைய பிரிவுகணளத் தயாரித்தல்  

காலம்: மார்ச ்2022 முதல் 

 

5 EB* 
பி.சுவாமிநாத

ன் 

 இந்தத் திை்ைத்துைன் ஹதாைர்புணைய தற்கபாணதய 
தரவுகளின் ஆய்வு. 

 முதன்ணமக் கள ஆய்வின் அடிப்பணையில் ணமய, 
இணையக மை்ைலம் மற்றும் வனப் பகுதிக்கு 
தனித்தனியாக தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்களின் விவரங்கணள ஆய்வு ஹசய்தல். 

 இனங்கணள அணையாளம் காணுதல், ஆய்வுப் 
பகுதியில் இருக்கும் விலங்கினங்களின் 
அை்ைவணைணயக் குறிக்கிறது 

 உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்கத்ணத மதிப்பீடு 
ஹசய்தல் மற்றும் தைிக்கும் நைவடிக்ணககளின் 
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பரிந்துணர 

 ணமய மை்ைலத்தில் ஏற்கனகவ உள்ள மற்றும் 
முன்ஹமாழியப்பை்ை பசுணமப் பை்ணை கமம்பாடு / 
கதாை்ைம் பற்றிய விவரங்கணள கசகரித்து 
வழங்குதல் 

காலம்: மார்ச ்2022 முதல் 

6 HG* கக.சங்கர் 

 ணமய மற்றும் தாங்கல் மை்ைலத்தில் 
தற்கபாதுள்ள கமற்பரப்பு வடிகால் ஏற்பாடுகள் 
பற்றிய ஆய்வு, இந்த வடிகால் பாணதகளில் 
சுரங்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பு மற்றும் தைிக்கும் 
நைவடிக்ணககளின் பரிந்துணர 

 ணமய மை்ைலம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதிக்கான 
தளத்தின் குறிப்பிை்ை நிலத்தடி நீர் அை்ைவணை 
விவரங்கணள ஆய்வு ஹசய்தல். 

 ஆய்வுப் பகுதியில் கமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி 
நீரின் நீரியல் அம்சங்கணள ஆய்வு ஹசய்தார் 

 சுரங்க ஹசயல்பாை்டின் காரைமாக நீரியல் 
பாதிப்ணபப் பற்றிய ஆய்வு 

 நிலத்தடி நீர் மை்ைத்ணத அதிகரிக்க RWH கபான்ற 
தைிப்பு நைவடிக்ணககணள பரிந்துணரத்தல் 

காலம்: மார்ச ்2022 முதல் 

 

7 ஜிலயோ* கக.சங்கர் 

 ML பகுதி மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 
புவியியல் ஆய்வு. 

 கனிம கலணவ பற்றிய விவரங்கணள வழங்கவும் 

காலம்: மார்ச ்2022 முதல் 

 

8 எஸ்சி* 
பி.சுவாமிநாத

ன் 

 மை் விவரம் பற்றிய ஆய்வு 

 மை்ைின் மீதான தாக்கத்ணத மதிப்பீடு ஹசய்தல் 
மற்றும் கதாை்ைத் திை்ைத்ணத பரிந்துணரத்தல். 

காலம்: மார்ச ்2022 முதல் 

 

 

9 AQ* 

வி.சிவரஞ்சனி 

 உமிழ்வு விவரங்களின் அளவு 

 ஆய்வுப் பகுதியின் காற்றின் தரக் கைிப்பு மீதான 
திை்ைத்திற்குப் பிந்ணதய தாக்கத்திற்கான 
காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் . 

ஐகசாப்ஹலத்தின் பகுப்பாய்வு உருவாக்கப்பை்ைது 

 AAQ கை்காைிப்பு இைங்களில் திை்ைத்திற்குப் 
பிந்ணதய ஹசறிவுக்கு வந்தணைதல் 

காலம்: ஜூணல 2022 முதல் 

 

ஜி.சந்தியா-

எஃப்ஏஏ 

 உமிழ்வு விகிதங்களின் FAE கைக்கீை்டிற்கு 
உதவுதல் 

 மாதிரியில் உள்ளடீு ஹசய்வதற்கு ஹபாருத்தமான 
வடிவத்தில் வானிணல தரவுகணள தயாரித்தல் 
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 ஐகசாப்ஹலத்தின் தணலமுணற மற்றும் தரவு 
விளக்கத்திற்கான மாதிரியின் 
உருவகப்படுத்துதல். 

 உருவாக்கப்படும் உமிழ்வுகள் காரைமாக AAQ 
கை்காைிப்பு இைங்களில் ஏற்படும் தாக்கத்ணத 
ஆய்வு ஹசய்தல். 

 EIA/EMP அறிக்ணகயில் AQ ஹசயல்பாை்டு பகுதிக்கு 
ஹதாைர்புணைய பிரிவுகணளத் தயாரிப்பதில் FAE 
உைன் ஹதாைர்புணையது. 

காலம்: ஜூணல 2022 முதல் 

10 என்வி* பி.கிரி 

 அடிப்பணை கை்காைிப்பு நிணலயங்கணள 
அணையாளம் காணுதல் மற்றும் ஹபாருந்தக்கூடிய 
தரநிணலகள் ஹதாைர்பாக கை்காைிக்கப்படும் 
தரவுகணள ஆய்வு ஹசய்தல். 

 விஞ்ஞான மதிப்பீை்டின் அடிப்பணையில் 
முன்ஹமாழியப்பை்ை சுரங்க நைவடிக்ணகயின் 
காரைமாக இணரசச்ல் நிணல மற்றும் அதிர்வு 
அளணவக் கைிக்கவும். 

 ஒலி மாசுபாை்ணைக் கை்டுப்படுத்துவதற்கான 
தைிப்பு நைவடிக்ணககணள பரிந்துணரத்தல், நில 
அதிர்வுகணள கை்டுப்படுத்துவதற்கான தைிப்பு 
நைவடிக்ணககணள பரிந்துணரத்தல் 

காலம்: டிசம்பர் 2021 முதல் 

 

11 LU 
பி.சுவாமிநாத

ன் 
 

 நில பயன்பாை்டு முணறணய ஆய்வு ஹசய்ய 
ஹதாணல உைர்திறன் ஹசயற்ணகக்ககாள் தரவு 
கசகரிப்பு. 

 முதன்ணம கள ஆய்வு மற்றும் வணரயறுக்கப்பை்ை 
கள சரிபார்ப்பு 

 ணமய மை்ைலம் மற்றும் இணையக 
மை்ைலத்திற்கு தனித்தனியாக திை்ைப் பகுதியின் 
ஹசயற்ணகக்ககாள் தரணவப் பயன்படுத்தி நில 
பயன்பாை்டு வணரபைத்ணதத் தயாரித்தல் மற்றும் 
நில பயன்பாை்டு முணறணய வழங்குதல். 

காலம்: மார்ச ்2022 முதல் 

 

12 RH* கக.சங்கர் 

 திை்ைத்தில் உள்ள முக்கிய இைர்கணள கை்ைறிந்து, 
ஆபத்ணதத் தவிர்க்க பரிந்துணரக்கப்பை்ை தைிப்பு 
நைவடிக்ணககள். 

 ஆன்ணசை் மற்றும் ஆஃப்ணசை் அவசர 
கமலாை்ணமத் திை்ைத்ணதத் தயாரித்தல் 

காலம்: மார்ச ்2022 முதல் 

 

*ஒவ்பவோரு FAE க்கும் எதிரோக ஒரு TM கோட்டப்பட ோம் 

**லதகவப்பட்டோ ் கூடுத ் தோகள இகைக்கவும் 
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அங்கீகாரம் ஹபற்ற ஆகலாசகர் அணமப்பின் தணலவர் / அங்கீகரிக்கப்பை்ை நபரின் 
அறிவிப்பு 

 நோன், பி.கிரி இதன்மூ ம், லமல  குறிப்பிடப்பட்ட வ ்லுநரக்ள் EIA 

அறிக்கககயத் தயோரித்துள்ளனர ் என்பகத உறுதிப்படுத்தவும்  

திரு. ஜி. கனிராஜ் அவர்களின் உணைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி, குத்தணக பரப்பு 

1.21.5 ஹெக்ைர், அப்பாநாயக்கன்பை்டி கிராமம், ஹவம்பக்ககாை்ணை தாலுக்கா, 

விருதுநகர் மாவை்ைம், தமிழ்நாடு 

EIA ஒருங்கிகைப்போளர ்(EC) அறிக்கககய ஆய்வு பசய்துள்ளோர ்என்பகதயும், தவறோன 

தகவ ்களுக்கு ஆல ோசகர ் அகமப்பு முழுகமயோகப் பபோறுப்லபற்க லவை்டும் 

என்பகதயும் உறுதிப்படுத்துகிலறன். இந்த EIA அறிக்கககயத் தயோரிக்கும் லபோது, 

பைிகய லமற்பகோள்வதி ் பநறிமுகறயற்ற நகடமுகறகள், கருத்துத் திருடட்ு மற்றும் 

பவளிப்புற தரவு / உகர ஆகியகவ முகறயோன ஒப்புதலின்றி பயன்படுத்தப்படவி ்க  

என்று சோன்றளிக்கப்படட்ுள்ளது. 

ககபயோப்பம்: 

பபயர:் பி.கிரி 

பதவி: தணலணம நிர்வாகி 

EIA ஆல ோசகர ்அகமப்பின் பபயர:்  

கிரிகயை்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் & கன்சல்ைன்ை்ஸ், ஹசன்ணன - 59 

NABET சோன்றிதழ் எை் No- NABET/EIA/2023/RA 0187 & date Dec 18th, 2020 









சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய வரரவு அறிக்ரக - ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளின் உரைகல் 
மற்றும் கிராவல் குவாரி, குத்தரக பரப்பு 1.21.5 ஹெக்ைர,் அப்பாநாயக்கன்பைட்ி கிராமம், 
ஹவம்பக்ககாைர்ை தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவை்ைம், தமிழ்நாடு 

 

 

கிரிகயைட்ிவ் இன்ஜினியரஸ்் & கன்சல்ைன்ைஸ்் REV எண் : 00/DEC/22 

 1 

 

உள்ளடக்கங்கள் 

வ.எண் விவரங்கள் எண். 

குறிப்பு விதிமுறைகள் மை்றும் அதன் இணக்கம் 

ஏ. TOR இன் நகல் டி-1 

பி. TOR புள்ளிகளுக்கு இணங்குதல் டி-19 

EIA/ EMP அறிக்றக- அத்தியாயங்கள் 

I அறிமுகம் 1-1 

II திட்ட விளக்கம் 2-1 

III சுை்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 3-1 

IV எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட சுை்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மை்றும் தணிப்பு 
நடவடிக்றககள் 

4-1 

V மாை்றுகளின் பகுப்பாய்வு 5-1 

VI சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 6-1 

VII கூடுதல் ஆய்வுகள் 7-1 

VIII திட்ட பலன்கள் 8-1 

IX சுை்றுசச்ூழல் சசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 9-1 

X சுை்றுசச்ூழல் மமலாண்றம திட்டம்  10-1 

XI சுருக்கம் & முடிவு 11-1 

XII ஈடுபடட்ுள்ள ஆமலாசகரக்ளின் சவளிப்பாடு 12-1 

EIA/EMP அறிக்றக அத்தியாயங்களுடன் கூடிய கூடுதல் இறணப்புகள் 

 இறணப்புகள் A-1 
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அத்தியாயம் வாரியான உள்ளடக்கங்கள் 

அத்தியாயம் -1  அறிமுகம் 1 

1.1 அறிக்றகயின் மநாக்கம்: 1 

1.2 திட்டம் மை்றும் திட்ட விண்ணப்பதாரரின் விவரங்கள்: 3 

1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம், அளவு, இடம் மை்றும் முக்கியத்துவம்: 4 

1.4 ஆய்வின் மநாக்கம்: 6 

CHAPTER 2 அத்தியாயம் -2 திட்ட விளக்கம் 2-1 

2.1 திட்டத்தின் வறக: 2-1 

2.2 திட்டத்திை்கான மதறவ: 2-1 

2.3 இடம்: 2-1 

2.4 நில பயன்பாடு: 2-8 

2.5 புவியியல்: 2-8 

2.6 சசயல்பாட்டின் அளவு: 2-10 

2.7 ஒப்புதல் மை்றும் அமலாக்கத்திை்கான அட்டவறண: 2-11 

2.8 சதாழில்நுட்பம் மை்றும் சசயல்முறை விளக்கம்: 2-12 

2.9 திட்ட விளக்கம்: 2-12 

2.10 தணிப்பு நடவடிக்றககளின் விளக்கம்: 2-17 

2.11 புதிய மை்றும் மசாதிக்கப்படாத சதாழில்நுட்பத்தின் மதிப்பீடு: 2-17 

2.12 முடிவுறர: 2-18 

CHAPTER 3 அத்தியாயம் -3  தை்மபாறதய சுை்றுசச்ூழல் விபரம் 3-1 

3.1 அறிமுகம்: 3-1 

3.2 சமூக-சபாருளாதார கட்டறமப்புகள்: 3-5 

3.3 தை்மபாதுள்ள சுை்றுசச்ூழல் தரம் 3-13 

3.4 நிலச ்சூழல் - 3-36 

3.5 உயிரியல் சூழல்: 3-43 

3.6 நீரியல் & நீர ்புவியியல்: 3-52 
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CHAPTER 4 அத்தியாயம் -4 எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட சுை்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் 

மை்றும் தணிப்பு நடவடிக்றககள் 4-1 

4.1 அறிமுகம் 4-1 

4.2 காை்று சூழல்: 4-1 

4.3 நீர ்சூழல்: 4-10 

4.4 ஒலி மை்றும் அதிரவ்ு: 4-16 

4.5 நிலச ்சூழல்: 4-20 

4.6 உயிரியல் சூழல்: 4-21 

4.7 சமூக சபாருளாதார சூழல்: 4-25 

4.8 சதாழில்சார ்ஆமராக்கியம் மை்றும் பாதுகாப்பு: 4-26 

4.9 மபாக்குவரத்துமீதானதாக்கம்: 4-29 

4.10 கழிவு மமலாண்றம: 4-30 

CHAPTER 5 அத்தியாயம் -5 மாை்றுகளின் பகுப்பாய்வு 5-1 

5.1 மாை்று  சதாழில்நுட்பம்: 5-1 

5.2 மாை்று  தளம்: 5-1 

CHAPTER 6 அத்தியாயம் -6 சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 6-1 

6.1 சபாது 6-1 

6.2 பல்மவறு அளவுருக்களுக்கான கண்காணிப்பு அட்டவறணகள் 6-1 

6.3 சட்டப்பூரவ் மை்றும் ஒழுங்குமுறை  கட்டறமப்பு பணிகள்: 6-3 

6.4 சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு சசலவு: 6-9 

CHAPTER 7 அத்தியாயம் -7 கூடுதல் ஆய்வுகள் 7-1 

7.1 சபாது: 7-1 

7.2 சபாதுமக்கள் கருத்து மகட்பு: 7-1 

7.3 கூடட்ு தாக்க ஆய்வு: 7-1 

7.4 இடர ்மதிப்பீடு : 7-17 

7.5 மறுவாழ்வு மை்றும் மீள்குடிமயை்ைம் (ஆர ்& ஆர)் திட்டம்: 7-21 
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7.6 சுரங்க மூடல் திட்டம்: 7-21 

7.7 குழி சாய்வு நிறலப்புத் திட்டம் 7-21 

CHAPTER 8 அத்தியாயம் -8 திட்ட பலன்கள் 8-1 

CHAPTER 9 அத்தியாயம் -9 சுை்றுசச்ூழல் சசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 9-1 

CHAPTER 10 அத்தியாயம் -10 சுை்றுசச்ூழல் மமலாண்றம திட்டம் 10-1 

10.1 அறிமுகம்: 10-1 

10.2 சுை்றுசச்ூழல் நிரவ்ாக கூறுகளின் திட்டம்: 10-1 

10.3 சுை்றுசச்ூழல் மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு சசலவு: 10-10 

10.4 முடிவுறர: 10-12 

CHAPTER 11 அத்தியாயம் -11 சுருக்கம் & முடிவு 11-1 

11.1 அறிமுகம் : 11-1 

11.2 திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்: 11-3 

11.3 தை்மபாதுள்ள சுை்றுசச்ூழல் சூழல்: 11-7 

11.4 எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மை்றும் தணிப்பு நடவடிக்றககள்:

 11-13 

11.5 சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்: 11-21 

11.6 கூடுதல் ஆய்வுகள்: 11-22 

11.7 முடிவுறர: 11-26 

CHAPTER 12 அத்தியாயம் -12 ஈடுபடட்ுள்ள ஆமலாசகரக்ளின் 

சவளிப்பாடு 12-1 

 

 

படங்களின் பட்டியல் 

படம் 2.1:இருப்பிட வறரபடம் ...................................................................................................................... 2-2 

படம் 2.2:அணுகுசாறல வறரபடம் ......................................................................................................... 2-2 

படம்2.3: குத்தறக வறரபடம் ...................................................................................................................... 2-4 
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TMT.P.RAJESWARI, I.F.S.,

MEMBER SECRETARY

To

STATE LEVEL ENYIRONMENT IMPACT

ASSESSMENT AUTHORITY - TAMIL NADU

3rd Floor, Panagal Maaligai,

No.1, Jeenis Road, Saidapet,

Chennai-15.

Phone No. 044-24359973

Fa,x No. 044-24359975

TERMS OF REFERENCE (ToR)

Lr No.SEIAA-TN/F.No.8925/ToR-I 1 18/2022 Dated:23.03.2022.

Thiru.G.Kaniraj

S/o.Gurusamy

No,60C, Indra Nagar

Thiruvenkadam

Sankarankovil Taluk

Tenkasi District-627 7 19.

Sir / Madam,

Sub: SEIAA, Tamil Nadu - Terms of Reference with public Hearing (ToR) for the

proposed Rough stone & gravel quary lease over an extent of 1.21.5Ha in

S.F.No.202llA2 Appainaickenpatti Village, Vembakottai Taluk, Viruthunagar

District,Tamil Nadu by Thiru. G. Kaniraj - under project category - "Bl" and

Schedule S.No.l (a) - ToR issued along with Public Hearing - preparation of EIA

report - Regarding.

Ref: 1. Online proposal No.SIA/TN/MIN/7051,81202t Dt. 13.1.2022

2. Your application submitted for Terms of Reference dated: 28.01 .2022.

3. Minutes of the 25l't SEAC meeting held on 04.3.2022.

4. Minutes of the 495th Authority meeting held on23.03.2022.

Kindly refer to your proposal submitted to the State Level Impact Assessment Authority for

Terms of Reference.

ECRETAR
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Lr No.SEIAA-TN/T'.No.8925/SEIAA/ToR-I I I 8/2 022 Dated223.03.2022

The proponent, Thiru.G.Kaniraj has submitted application for Terms of Reference (ToR) with

public Hearing on28.01.2022, in Form-I, pre- Feasibility report for the proposed Rough stone &
gravel quarry lease over an extent of 1.21.5 Ha in s.F.No.202llA2 Appainaickenpatti village,

Vembakottai Taluk, Viruthunagar District, Tamil Nadu.

Discussion bv SEAC and the Remarks:-

Proposed Rough stone & gravel quarry lease over an extent of 1.21.5 Ha in s.F.No.202llA2

Appainaickenpatti village, vembakottai raluk, viruthunagar District,Tamil Nadu by Thiru.

G. Kaniraj - For Terms of Reference.

(srA/TNA{rN/70s18t2021 Dt. 13.1.2022)

The proposal was placed in 251't SEAC meeting held, on 4.3.2022. The project proponent has given

a detailed presentation. The details of the project lumished by the proponent are given in the website

(parivesh.nic.in).

The project proponent gave detailed presentation. SEAC noted the following:

1. The Project Proponent Thiru. G. Kaniraj has applied for Terms for Reference for the

proposed Rough stone & gravel quarry lease over an extent of 1.21.5 Ha in S.F.No.202ll42

Appainaickenpatti Village, Vembakottai Taluk, Viruthunagar District,Tamil Nadu.

2. The project/activity is covered under category "Bl" of Item 1(a) "Mining projects" of the

Schedule to the EIA Notification, 2006.

3. The Production for the five years states that total quantity should not exceed 87,982.25m3of

Rough stone &. 14,978.75 m3 of gravel with an ultimate depth of mining is 20m ( existing

depth 6m) below ground level.

Based on the presentation made by the proponent and the documents furnished, SEAC decided

to recommend the proposal for the grant of rerms of Reference (ToR) with public

Hearing for the production for the five years states that total quantity should not exceed

87,982-25 m3 of Rough stone & 14,978.75m3 of gravel with an ultimate depth of mining is 20m

( existing depth 6m) below ground level, Subject to the folloiving ToRs, in addition to the

standard terms of reference for EIA study for non-coal mining projects and details issued by the

MOEF & CC to be included in EIA./EMp Report:

1. The Proponent shall carry out the cumulative & comprehensive impact study due to mining

operations carried out in the quarry cluster specifically with reference to the environment in

terms of air pollution, water pollution & health impacts, accordingly the Environment

Management plan should be prepared keeping the concemed quarry_and the surror.rnding

*"sOp
SECRETARY
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Lr No.SEIAA-TN/T'.No.8925/SEIAA/ToR -111812022 Dated :23.03.2022 SEIAA.TN

habitations in the mind.

The certified existing EC compliance report shall be included in the EIA Report.

The entire Cluster of mine lease area along with green belt shall be video graphed through

Drone and submit the same along with EIA report.

If the proponent has already carried out the mining activity in the proposed mining lease

area after 15.01.2016, then the proponent shall fumish the following details from AD/DD,

mines,

a) What was the period of the operation and stoppage of the earlier mines with last

work permit issued by the AD/DD mines?

b) Quantity of minerals mined out.

c) Highest production achieved in any one year

d) Detail of approved depth of mining.

e) Actual depth of the mining achieved earlier.

0 Name of the person already mined in that leases area.

g) If EC and CTO already obtained, the copy of the same shall be submitted.

h) Whether the mining was carried out as per the approved mine plan (or EC if issued)

with stipulated benches.

All corner coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution

Imagery/Topo sheet, topographic sheet, geomorphology, lithology and geology of the

mining lease area should be provided. Such an Imagery of the proposed area should clearly

show the land use and other ecological features ofthe study area (core and buffer zone).

The proponent shall furnish photographs of adequate fencing, green belt along the periphery

including replantation of existing trees & safety distance between the adjacent quarries &

water bodies nearby provided as per the approved mining plan.

The Project Proponent shall provide the details of mineral reserves and mineable reserves,

planned production capacity, proposed working methodology with justifications, the

anticipated impacts of the mining operations on the surrounding environment and the

remedial measures for the same.

The Project Proponent shall provide the Organization chart indicating the appointment of

various statutory officials and other competent persons to be appointed as per the provisions

of Mines Act'1952 and the MMR, 196l for carrying out the quarrying operations

scientifically and systematically in order to ensure safety and to protectlfi\environment.

RETAR

4.

5.

6.

7.
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Lr No.SEIAA-TN/T'.No.8925/SEIAA/ToR -111812022 Dated:23.03.2022 SEIAA.TN

9. The Project Proponent shall conduct the hydro-geological study considering the contour

map of the water table detailing the number of ground water pumping & open wells, and

surface water bodies such as rivers, tanks, canals, ponds etc. within 1 km (radius) along with

the collected water level data for both monsoon and non-monsoon seasons from the PWD /

TWAD so as to assess the impacts on the wells due to mining activity. Based on actual

monitored data, it may clearly be shown whether working will intersect groundwater.

Necessary data and documentation in this regard may be provided.

10. The proponent shall furnish the baseline data for the environmental and ecological

parameters with regard to surface water/ground water quality, air quality, soil quality &

fl ora/fauna including traffi c/vehicular movement study.

11. A tree survey study shall be carried out (nos., name of the species, age, diameter etc.,) both

within the mining lease applied area & 300m buffer zone and its management during mining

activity.

12. A detailed mine closure plan for the proposed project shall be included in EIA/EMP report

which should be site-specific.

13. The Public hearing advertisement shall be published in one major National daily and one

most circulated vernacular daily.

14. The recommendation for the issue of "Terms of Reference" is subjected to the outcome of

the Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in O.A No.l86 of 2016 (M.A.No.35012016)

and O.A. No.200/2016 and O.A.No.58012016 (M.A.No.118212016) and O.A.No.l02l20l7

and O.A.No.40412016 (M.A.No. 75812016, M.A.No.92012016, M.A.No.l12212016,

M.A.No.|2DAfi & M.A. No. 843/2017) and O.A.No.40512016 and O.A.No.520 of 2016

(M. A.No. gll l20l 6,M.A.No.98 2120 I 6 & M.A.No .354 l2ll7).

15. The purpose of Green belt around the project is to capture the fugitive emissions, carbon

sequestration and to attenuate the noise generated, in addition to improving the aesthetics.

A wide range of indigenous plant species should be planted as given in the appendix in

consultation with the DFO, State Agriculture University and local school/college

authorities. The plant Species with dense/moderate canopy of native origin should be

chosen. Species of small/medium/tall trees alternating with shrubs should be planted in a

mixed manner.

16. Taller/one year old Saplings raised in appropriate size of bags, preferably eco-friendly bags

should be planted in proper espacement as per the adygce of local forest

ffi#8.m,qdv
SEIAA.TN
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Lr No.SEIAA-TN/T'.No.8925/SEIAA/ToR- lll8l2022 Dated:23.03.2022

' authorities/botanist/Horticulturist with regard to site specific choices. The proponent shall

earmark the greenbelt area with GPS coordinates all along the boundary of the project site

with at least 3 meters wide and in between blocks in an organized manner.

17. A Disaster management Plan shall be prepared and included in the EIA/EMP Report.

18. A Risk Assessment and management Plan shall be prepared and included in the EIA/EMP

Report.

19. The Socio-economic studies should be carried out within a 5 km buffer zone from the

mining activity. Measures of socio-economic significance and influence to the local

community proposed to be provided by the Project Proponent should be indicated. As far as

possible, quantitative dimensions may be given with time frames for implementation.

2O.If any quarrying operations were carried out in the proposed quarrying site for which now

the EC is sought, the Project Proponent shall furnish the detailed compliance to EC

conditions given in the previous EC with the site photographs which shall duly be certified

by MoEF&CC, Regional Office, Chennai (or) the concemed DEE/TNPCB.

21. Concealing any factual information or submission of false/fabricated data and failure to

comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this Terms

of Reference besides attracting penal provisions in the Environment (Protection) Act, 1986.

Appendix

List of Native Trees Suggested for Planting

1. Aegle marmelos -Vilvam

2. Adenaanthera pavonina - Manjadi

3. Albizia lebbeck - Vaagai

4. Albizia amara - Usil

5. Bauhinia purpurea - Mantharai

6. Bouhinia racemosa - Aathi

7. Bauhinia tomentosa - Iruvathi

8. Buchanania aillaris - Kattuma

9. Borassusflabellifer - Panai

10. Butea monosperma - Murukka maram

17. Bobax ceiba - Ilavu, Sevvilavu

12. Calophyllum inophyllum - Puwrai

RETA
SEIAA.TN
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13. Cassia Jistula - Sarakondrai

14. Cassia roxburghii- Sengondrai

15. Chloroxylon sweitenia - purasa maram

16. Cochlospermum religiosum - Kongu, Manjal Ilavu

17. Cordia dichotoma - Mookuchali maram

18. Creteva adansonii - Mavalingum

19. Dillenia indica - Uva, lJzha

20. Dillenia pentagyna - Siru Uva, Sitruzha

21. Diospyros ebenum - Karungali

22. Diospyros chloroxylon - Vaganai

23. Ficus amplissima - Kal Itchi

24. Hibiscus tiliaceous - Aatru poovarasu

25. Eardwickia binata- Aacha

26. Holoptelia integrifolia - Aayili

27. Lannea coromandelica - Odhiam

28. Lagerstroemia specio,sa - Poo Marudhu

29. Lepisanthus tetraphylla - Neikottai maftLm

30. Limonia acidissima - Vila maram

31. Litsea glutinosa -Pisin pattai

32. Madhuca longifolia - Illuppai

33. Manilkara hexandra - Ulakkai paalai

34. Mimusops elengi - Magizha maram

35. Mitragtna parvifolia - Kadambu

36. Morinda pubescens - Nuna

37. Morinda citrifolia - Vellai Nuna

38. Phoenk sylvestre - Eachai

39. Pongamia pinnata - Pungam

40. Premna mollissima - Munnai

41. Premna serratifolia - Narumunnai

42. Premna tomentosa - Purangai Naari, pudanga Naari

43. Prosopis cinerea - Vanni maram

44. Pterocarpus marsupium - Vengai
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45. Pterospermum canescens - Vennangu, Tada

46. Pterospermum xylocarpum - Polavu

47. Puthranjiva roxburghii - Puthranjivi

48. Salvadora persica -UgaaMaram

49. Sapindus emarginatus - Manipungan, Soapu kai

50. Saraca asoca - Asoca

51. Streblus asper - Piraya maram

52. Strychnos nuxvomica - Yetti

53. Strychnos potatorum - Therthang Kottai

54. Syzygium cumini - Naval

55. Terminalia bellerica - Thandri

56. Terminalia arjuna - Ven marudhu

57. Toona ciliate - Sandhana vembu

58. Thespesia populnea - Puvarasu

59. Walsura trifoliata - valsura

60. Wrightia tinctoria - Vep

Discussion by SEIAA and the Remarks:-

The subject was placed in the 495th Authority meeting held on 23.03.2022. After detailed

discussions, the Authority accepts the recommendation of SEAC and decided to grant Terms of

Reference (ToR) along with Public Hearing under cluster for undertaking the combined

Environment Impact Assessment Study and preparation of separate Envirorunent Management Plan

subject to the conditions as recommended by SEAC & normal condition in addition to the following

conditions:

1. As per the MoEF& CC office memorandum F.No.22-6512017-IA.III dated: 30.09.2020 and

20.10.2020 the proponent shall address the concerns raised during the public consultation and all

the activities proposed shall be part of the Environment Management Plan.

The Environmental Impact Assessment shall study in detail the carbon emission and also suggest

the measures to mitigate carbon emission including development of carbon sinks and

temperature reduction including control of other emission and climate mitigation activities.

2.

RETARY
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3- The Environmental Impact Assessment should study the biodiversity, the natural ecosystem, the

soil micro flora, fauna and soil seed banks and suggest measures to maintain the natural

Ecosystem.

4. Action should specifically suggest for sustainable management of the area and restoration of
ecosystem for flow of goods and services.

5. The project proponent shall study impact on f,rsh habitats and the food WEB/ food chain in the

water body and Reservoir.

6. The Terms of Reference should specifically study impact on soil health, soil erosion, the soil

physical, chemical components and microbial components.

7. The Environmental Impact Assessment should study impact on forest, vegetation, endemic,

vulnerable and endangered indigenous flora and fauna.

8. The Environmental Impact Assessment should study impact on standing trees and the existino

trees should be numbered and action suggested for protection.

9. The Environmental Impact Assessment should study on wetlands, water bodies, rivers streams,

lakes and farmer sites.

10. The Environmental Impact Assessment should hold detailed study on EMP with budget for

Green belt development and mine closure plan including disaster management plan.

1 1. The Environmental Impact Assessment should study impact on climate change, temperature rise,

pollution and above soil & below soil carbon stock.

12. The Environmental Impact Assessment should study impact on protected areas, Reserve Forests,

National Parks, corridors and wildlife pathways, near project site.

13. The project proponent shall study and furnish the impact of project on plantations in adjoing

patta lands, Horticulfure, Agriculture and livestock.

14. The project proponent shall study and furnish the details on potential fragmentation impact of

natural environment, by the activities.

15. The project proponent shall study and furnish the impact on aquatic plants and animals in water

bodies and possible scars on the landscape, damages to nearby caves, heritage site, and

archaeological sites possible land form changes visual and aesthetic impacts.

16. The project proponent shall study and fumish the possible pollution due to plastic and

microplastic on the environment. The ecological risks and impacts of plastic & microplastics on

aquatic environment and fresh water systems due to activities, contemplated during mining may

be investigated and reported.

?
Y
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17. The project proponent shall detailed study on impact of mining on Reserve forests free ranging

wildlife.

18. The project proponent shall detailed study on impact of quarry on Devanadi (lt{ikshopa Nadi ) in

90m and Vaippar River in 320m (NE) are located.

19. The project proponent shall furnish the impact on other odai may be studied.

20. The project proponent shall furnish the permission from PWD, WRD for operating quarry in this

area.

A. STANDARD TERMS OF'REFERENCE

l) Year-wise production details since 1994 should be given, clearly stating the highest production

achieved in any one year prior to 1994.lt may also be categorically informed whether there

had been any increase in production after the EIA Notification 1994 came into force, w.r.t. the

highest production achieved prior to 1994.

A copy of the document in support of the fact that the Proponent is the rightful lessee of the

mine should be given.

All documents including approved mine plan, EIA and Public Hearing should be compatible

with one another in terms of the mine lease area, production levels, waste generation and its

management, mining technology etc. and should be in the rulme of the lessee.

All corner coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution lmageryl

topo sheet, topographic sheet, geomorphology and geology of the area should be provided.

Such an Imagery of the proposed area should clearly show the land use and other ecological

features ofthe study area (core and buffer zone).

Information should be provided in Survey of India Topo sheet in 1:50,000 scale indicating

geological map of the area, geomorphology of land forms of the area, existing minerals and

mining history of the area, important water bodies, streams and rivers and soil characteristics.

Details about the land proposed for mining activities should be given with information as to

whether mining conforms to the land use policy of the State; land diversion for mining should

have approval from State land use board or the concemed authority.

It should be clearly stated whether the proponent Company has a well laid down Environment

Policy approved by its Board of Directors? If so, it may be spelt out in the EIA Report with

description of the prescribed operating process/procedures to bring into focus any

infringemenVdeviation/ violation of the environmental or forest norms/ conditions? The

2)

3)

4)

s)

6)

7)

SEIAA.TN
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8)

e)

hierarchical system or administrative order of the Company to deal with the environmental

issues and for ensuring compliance with the EC conditions may also be given. The system of

reporting of non-compliances / violations of environmental norms to the Board of Directors of

the Company and/or shareholders or stakeholders at large, may also be detailed in the EIA

Report.

Issues relating to Mine Safety, including subsidence study in case of underground mining and

slope study in case of open cast mining, blasting study etc. should be detailed. The proposed

safeguard measures in each case should also be provided.

The study area will comprise of 10 km zone around the mine lease from lease periphery and

the data contained in the EIA such as waste generation etc. should be for the life of the mine /

lease period.

Land use of the study area delineating forest area, agricultural land, grazing land, wildlife

sanctuary, national park, migratory routes of fauna, water bodies, human settlements and other

ecological features should be indicated. Land use plan of the mine lease area should be

prepared to encompass preoperational, operational and post operational phases and submitted.

Impact, if any, of change of land use should be given.

Details of the land for any Over Burden Dumps outside the mine lease, such as extent of land

area, distance from mine lease, its land use, R&R issues, if any, should be given.

Certificate from the Competent Authority in the State Forest Department should be provided,

confirming the involvement of forest land, if any, in the project area. [n the event of any

contrary claim by the PrQect Proponent regarding the status of forests, the site may be

inspected by the State Forest Department along with the Regional Office of the Ministry to

ascertain the status of forests, based on which, the Certificate in this regard as mentioned

above be issued. In all such cases, it would be desirable for representative of the State Forest

Department to assist the Expert Appraisal Committees.

Status of forestry clearance for the broken up area and virgin forestland involved in the Project

including deposition of Net Present Value (NPV) and Compensatory Afforestation (CA)

should be indicated. A copy of the forestry clearance should also be fumished.

Implementation status of recognition of forest rights under the Scheduled Tribes and other

Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 should be indicated.

The vegetation in the RF / PF areas in the study area, with necessary details, should be given.

A study shall be got done to ascertain the impact of the Mining Project on wildlife of the study

l0)

11)

r2)

13)

t4)

1s)

l6)
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area and details fumished. Impact of the project on the wildlife in the surrounding and any

other protected area and accordingly, detailed mitigative measures required, should be worked

out with cost implications and submitted.

17) Location of National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, Ramsar site

Tiger/ Elephant Reserves/(existing as well as proposed), if any, within 10 km of the mine lease

should be clearly indicated, supported by a location map duly authenticated by Chief Wildlife

Warden. Necessary clearance, as may be applicable to such projects due to proximity of the

ecologically sensitive areas as mentioned above, should be obtained from the Standing

Committee of National Board of Wildlife and copy fumished.

18) A detailed biological study of the study area [core zone and buffer zone (10 km radius of the

periphery of the mine lease)] shall be carried out. Details of flora and faun4 endangered,

endemic and RET Species duty authenticated, separately for core and buffer zone should be

fumished based on such primary field survey, clearly indicating the Schedule of the fauna

present. In case of any scheduled-I fauna found in the study area, the necessary plan along

with budgetary provisions for their conservation should be prepared in consultation with State

Forest and Wildlife Department and details fumished. Necessary allocation of frurds for

implementing the same should be made as part of the project cost.

19) Proximity to Areas declared as 'Critically Polluted' or the Project areas likely to come under

the 'Aravali Range', (attracting court restrictions for mining operations), should

also be indicated and where so required, clearance certifications from the prescribed

Authorities, such as the SPCB or State Mining Department should be secured and fumished to

the effect that the proposed mining activities could be considered.

20) Similarly, for Coastal Projects, a CRZ map duly authenticated by one of the authorized

agencies demarcaling LTL. HTL, CRZ area, Iocation of the mine lease with respect to CRZ,

coastal features such as mangroves, if any, should be fumished. (Note: The Mining Projects

falling under CRZ would also need to obtain approval of the concemed Coastal Zone

Management Authority).

21) R&R Plan/compensation details for the Project Affected People (PAP) should be furnished.

While preparing the R&R Plan, the relevant State,National Rehabilitation & Resettlement

Policy should be kept in view. In respect of SCs /STs and other weaker sections ofthe society

in the study area, a need based sample survey, family-wise, should

be undertaken to assess their requirements, and action progmrnmes

Page 11 of 18
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accordingly, integrating the sectoral programmes of line departments of the State Govemment.

It may be clearly brought out whether the village(s) located in the mine lease area will be

shifted or not. The issues relating to shifting of village(s) including their R&R and socio-

economic aspects should be discussed in the Report.

22) One season (non-monsoon) [i.e. March-May (Summer Season); October-December (post

monsoon season) ; December-February (winter season)lprimary baseline data on ambient air

quality as per CPCB Notification of2009, water quality, noise level, soil and flora and fauna

shall be collected and the AAQ and other data so compiled presented date-wise in the EIA and

EMP Report. Site-specific meteorological data should also be collected. The location of the

monitoring stations should be such as to represent whole of the study area and justified

keeping in view the pre-dominant downwind direction and location of sensitive receptors.

There should be at least one monitoring station within 500 m of the mine lease in the pre-

dominant downwind direction. The mineralogical composition of PM10, particularly for free

silica, should be given.

23) Air quality modeling should be carried out for prediction of impact of the project on the air

quality of the area. It should also take into account the impact of movement of Vehicles for

transportation of mineral. The details of the model used and input parameters used for

' modeling should be provided. The air quality contours may be shown on a location map

clearly indicating the location of the site, location of sensitive receptors, if any, and the

habitation. The wind roses showing pre-dominant wind direction may also be indicated on the

map.

24) The water requirement for the Project, its availability and source should be fumished. A

detailed water balance should also be provided. Fresh water requirement for the Project should

be indicated.

25) Necessary clearance from the Competent Authority for drawl of requisite quantity of water for

the Project should be provided.

26) Description of water conservation measures proposed to be adopted in the Project should be

given. Details of rainwater harvesting proposed in the Project, ifany, should be provided.

27) Impact of the Project on the water quality, both surface and groundwater, should be assessed

and necessary safeguard measures, if any required, should be provided.

28) Based on actual monitored dat4 it may clearly be shown whether working will intersect

groundwater. Necessary data and documentation in this regard may lq-provided. In case the

Y

Page 12 oflS
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'working will intersect groundwater table, a detailed Hydro Geological Study should be

undertaken and Report furnished. The Report inter-alia, shall include details of the aquifers

present and impact of mining activities on these aquifers. Necessary permission from Central

Ground Water Authority for working below ground water and for pumping of ground water

should also be obtained and copy fumished.

29) Details of any stream, seasonal or otherwise, passing through the lease area and modification /

diversion proposed, if any, and the impact of the same on the hydrology should be brought out.

30) Information on site elevation, working depth, groundwater table etc. Should be provided both

in AMSL and bgl. A schematic diagram may also be provided for the same.

31) A time bound Progressive Greenbelt Development Plan shall be prepared in a tabular form

(indicating the linear and quantitative coverage, plant species and time frame) and submitted,

keeping in mind, the same will have to be executed up front on commencement of the Project.

Phase-wise plan of plantation and compensatory afforestation should be chaned clearly

indicating the area to be covered under plantation and the species to be planted. The details of

plantation already done should be given. The plant species selected for green belt should have

greater ecological value and should be of good utility value to the local population with

emphasis on local and native species and the species which are tolerant to pollution.

32) Impact on local transport infrastructure due to the Project should be indicated. Projected

increase in truck traffic as a result of the Project in the present road network (including those

outside the Project area) should be worked out, indicating whether it is capable of handling the

incremental load. Arrangemeni for improving the infrastructure, if contemplated (including

action to be taken by other agencies such as State Govemment) should be covered. Project

Proponent shall conduct Impact of Transportation study as per Indian Road Congress

Guidelines.

33) Details of the onsite shelter and facilities to be provided to the mine workers should be

included in the EIA Report.

34) Conceptual post mining land use and Reclamation and Restoration of mined out areas (with

plans and with adequate number of sections) should be given in the EIA report.

35) Occupational Health impacts of the Project should be anticipated and the proposed preventive

measures spelt out in detail. Details of pre-placement medical examination and periodical

medical examination schedules should be incorporated in the EMP. The project specific

occupational health mitigation measures with required facilities in the mining area
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may be detailed.

36) Public health implications of the Project and related activities for the population in the impact

zone should be systematically evaluated and the proposed remedial measures should be

detailed along with budgetary allocations.

37) Measures ofsocio economic significance and influence to the local community proposed to be

provided by the Project Proponent should be indicated. As far as possible, quantitative

dimensions may be given with time frames for implementation.

38) Detailed Environmental Management Plan (EMP) to mitigate the environmental impacts

which, should inter-alia include the impacts of change of land use, loss of agricultural and

grazing land, ifany, occupational health impacts besides other impacts specific to the proposed

Project.

39) Public Hearing points raised and commitrnent ofthe Project Proponent on the same along with

time bound Action Plan with budgetary provisions to impiement the same should be provided

and also incorporated in the final EIA/EMp Report ofthe project.

40) Details of litigation pending against the project, if any, with direction /order passed by any

Court of Law against the Project should be given.

41) The cost of the Project (capital cost and recurring cost) as well as the cost towards

implementation of EMP should be clearly spelt out.

42) A Disaster management Plirn shall be prepared and included in the EIA,{EMp Report.

43) Benefits of the Project if the Project is implemented should be spelt out. The benefits of the

Project shall clearly indicate environmental, social, economic, employment potential, etc.

44) Besides the above, the below mentioned general points are also to be followed:-

a) Executive Summary of the EIA/EMp Report

b) All documents to be properly referenced with index and continuous page numbering.

c) Where data are presented in the Report especially in Tables, the period in which the data

were collected and the sources should be indicated.

d) Project Proponent shall enclose all the analysis/testing reports of water, air, soil, noise

etc. using the MoEF&CC,A{ABL accredited laboratories. All the original analysis/testing

reports should be available during appraisal ofthe project.

e) where the documents provided are in a language other than English, an English

translation should be provided.

earlier by
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' the Ministry shall also be filled and submitted.

g) While preparing the EIA report, the instructions for the Proponents and instructions for

the Consultants issued by MoEF&CC vide O.M. No. J-11013/41 12006-IA.II(I) dated 4th

August, 2009, which are available on the website of this Ministry, should be followed.

h) Changes, if any made in the basic scope and project parameters (as submitted in Form-l

and the PFR for securing the TOR) should be brought to the attention of MoEF&CC

with reasons for such changes and permission should be sought, as the ToR may also

have to be altered. Post Public Hearing changes in structure and content of the draft

EIA/EMP (other than modifications arising out of the P.H. process) will entail

conducting the PH again with the revised documentation.

i) As per the circular no. J-l1011/618/2010-IA.II(I) dated 30.5.2012, certified report of the

status of compliance of the conditions stipulated in the Environment Clearance for the

existing operations of the project, should be obtained from the Regional Office of

Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as may be applicable.

j) The EIA report should also include (i) surface plan of the area indicating contours of

main topographic features, drainage and mining area, (ii) geological maps and sections

and (iii) sections of the mine pit and external dumps, if any, clearly showing the land

. features ofthe adjoining area.

In addition to the above. the followine,sha[ be furqished:-

incorporating the information on followins points:

Project ruIme and location (Village, District, State, Industrial Estate (if applicable).

Process description in brief, specifically indicating the gaseous emission, liquid effluent and

solid and hazardous wastes.

Measures for mitigating the impact on the environment and mode of discharge or disposal.

Capital cost of the project, estimated time of completion.

The proponent shall furnish the contour map of the water table detailing the number of wells

located around the site and impacts on the wells due to mining activity.

A detailed study of the lithology of the mining lease area shall be furnished.

Details of village map, "A" register and FMB sketch shall be furnished.

Detailed mining closure plan for the proposed project approved by the Geology of Mining

department shall be shall be submiued along with EIA report.

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SECRETARY
SEIAA.TN
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9. Obtain a letter /certificate from the Assistant Director ol Geology and Mining standing tHat

there is no other Minerals/resources like sand in the quarrying area within the approved depth

of mining and below depth of mining and the same shall be fumished in the EIA report.

10. EIA report should strictly follow the Environmental Impact Assessment Guidance Manual for

Mining of Minerals published February 2010.

1 1. Detail plan on rehabilitation and reclamation carried out for the stabilization and restoration of

the mined areas.

12. The EIA study report shall include the sunounding mining activity, if any.

13. Modeling study for Air, Water and noise shall be carried out in this field and incremental

increase in the above study shall be substantiated with mitigation measures.

14. A study on the geological resources available shall be carried out and reported.

15. A specific study on agriculture & livelihood shall be carried out and reported.

16. Impact of soil erosion, soil physical chemical and biological property changes may be

assumed.

17. Site selected for the project - Nature ofland - Agricultural (single/double crop), banen, Govt./

private land, status of is acquisition, nearby (in 2-3 km.) water body, population, with in lOkm

other industries, forest , eco-sensitive zones, accessibility, (note - in case of industrial estate

this infomration may not be necessary)

18. Baseline environmental data - air quality, surface and ground water quality, soil characteristic,

flora and faun4 socio-economic condition ofthe nearby population

19. Identification of hazards in handling, processing and storage of hazardous material and safety

system provided to mitigate the risk.

20. Likely impact ofthe project on air, water, land, flora-fauna and nearby population

21. Emergency preparedness plan in case ofnatural or in plant emergencies

22. Issues raised during public hearing (if applicable) and response given

23. CER plan with proposed expenditure.

24. Occupational Health Measures

25. Post project monitoring plan

26. The project proponent shall carry out detailed hydro geological study through

intuitionsArlABET Accredited agencies.

27. A delailed, report on the green belt development already undertaken is to be fumished and also

submit the proposal for green belt activities.

)/
ARY
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2f. The proponent shall propose the suitable control measure

during the operations of the mines.

to control the fugitive emissions

29' A specific study should include impact on flora & fauna, disturbance to migratory pattern of
animals.

30. Reserve funds should be earmarked for proper closure plan.

31' A detailed plan on plastic waste management shall be furnished. Further, the proponent should

strictly comply with, Tamil Nadu Govemment Order (Ms) No.84 Environment and forests

(EC'2) Department dated 25.06.2018 regarding ban on one time use and throw away plastics

irrespective of thickness with effect from 01.01 .2019 under Environment (protection) Act,

1986. In this connection, the project proponent has to furnish the action plan.

a' A note confirming compliance of the ToR, with cross referencing of the relevant sections /
pages of the EIA report should be provided.

b' All documents may be properly referenced with index, pag€ numbers and continuous page

numbering.

c' Where data are presented in the report especially in tables, the period in which the data were

collected and the sources should be indicated.

d' While preparing the EIA report, the instructions for the proponents and instructions for the

consultants issued by MoEF & cc vide o.M. No. J-l 101314112006-14.Il (I) dated 4th

August, 2009, which are available on the website of this Ministry should also be followed.

e' The consultants involved in the preparation of EIA/EMP report after accreditation with

Quality Council of India (QCl)A'{ational Accreditation Board of Education and Training

(NABET) would need to include a certificate in this regard in the EIA/EMP reports prepared

by them and data provided by other organization/Laboratories including their status of
approvals etc. In this regard circular no F. No.J -1101317712004-LA-II(I) dated 2nd December,

'2009, lSth March 2010,28n May 20lo,2g,m June 2010, 31,, December 2010 & 30th

September 2011 posted on the Ministry's website http://www.moef.nic.inl may be referred.

' After preparing the EIA (as per the generic structure prescribed in Appendix-Ill of
the EIA Notification,2006) covering the above mentioned points, the proponent will
take further necessary action for obtaining environmental clearance in accordance

with the procedure prescribed under the EIA Notificatio n,2006.
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The final EIA report shall be submitted to the SEIAA, Tamil Nadu for obtaining

Environmental Clearance.

The TORs with public hearing prescribed shall be valid for a oeriod of three vears

from the date of issue, for EIA/EMP report as Per OMNo.J-

=EGf=EjilF 2 t

'ecfs if 51491=
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Copy to:

1.

)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

The Additional Chief Secretary to Govemment, Environment & Forests Department,

Govt. of Tamil Nadu, Fort St. George, Chennai - 9

The Chairman, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhavan, CBD Cum-Office

Complex, East Arjun Nagar, New Delhi 110032

The Member Secretary, Tamil Nadu Pollution control Board, 76, Mount Salai, Guindy,

Chennai-600 032.

The APCCF (C), Regional Office, MoEF & CC (SZ),34, HEPC Building, 1$& 2nd Floor,

Cathedral Garden Road, Nungambakkam, Chennai -34.

Monitoring Cell, IA Division, Ministry of Environment, Forests & CC, Paryavaran

Bhavan, CGO Complex, New Delhi 110003

The District Collector, Virurhunagar District.

The EO/BDO, Appainaickenpatti village, vembakottai Taluk, viruthunagar District

Stock File.
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படைப்பாற்றல் பபாறியாளர்கள் & ஆல ாசகர்கள்
  

REV எண்: 00/DEC/22 
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TOR இணக்கம் 

எஸ்.எ
ண் 

ToR புள்ளிகள் பதில் Pg.
No 

A. ஸ்ைாண்ைர்ட்  ToRக்கு  கூடுத ாக  ToR 

1. 

குறிப்பாக காற்று மாசுபாடு, நீர் மாசுபாடு 
மற்றும் சுகாதார பாதிப்புகள்  ஆகியவற்றின் 
அடிப்படையில்  சுற்றுச்சூழட க் குறிக்கும்  
வடகயில் குவாாி  கிளஸ்ைாில் 
லமற்பகாள்ளப்படும்  சுரங்க நைவடிக்டககளின்  
காரணமாக ஒட்டுபமாத்த  மற்றும் விாிவான  
சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்டவ 
முன்பமாழிபவர் லமற்பகாள்வார், அதன்படி 
சுற்றுச்சூழல் லம ாண்டமத் திட்ைம் 
சம்பந்தப்பட்ை குவாாி மற்றும் சுற்றியுள்ள 
குடியிருப்புகடள மனதில் டவத்து தயார்  
பசய்யப்பட்ைது. 

 திை்ைத்தின் 500மீ சுற்றளவில் 
அரமந்துள்ள மற்ற குவாரிகளின் 
விவரங்கள் இரைப்பு-12ல் 
ஹகாடுக்கப்பை்டுள்ளன. இந்த 
திை்ைத்திற்காக கமற்ஹகாள்ளப்பை்ை 
அடிப்பரை கை்காைிப்பு, 
தற்கபாதுள்ள இந்த குவாரியின் 
ஒை்டுஹமாத்த தாக்கத்ரத 
பிரதிபலிக்கிறது. 

 காற்று, நீர், மற்ற பாதிப்புகள் 
கபான்றவற்றால் ஏற்படும் 
தாக்கங்கரள அரையாளம் 
காணுதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 
கமலாை்ரமத் திை்ை விவரம்  
அத்தியாயம்-IV இல் 
கமற்ஹகாள்ளப்பை்டுள்ளது. 
சுற்றுசச்ூழல் கமலாை்ரம திை்ைம் 
அத்தியாயம்-X இல் விரிவாக 
வழங்கப்பை்டுள்ளது . 

ஏ-28 

4-1 

10-1 

2. 
சான்றளிக்கப்பட்ை  EC இணக்க அறிக்டக EIA 
அறிக்டகயில் லசர்க்கப்படும். 

 

பசயல்பாட்டில் உள்ளது  

3. 

க்ாீன்  பபல்ட்டுைன் சுரங்க குத்தடக பகுதி  
முழுவதுமாக ட்லரான்  மூ ம் வீடிலயா கிராப்  
பசய்யப்பட்டு EIA அறிக்டகயுைன்  சமர்பிக்க 
லவண்டும். 

பசயல்பாட்டில் உள்ளது  
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4 

15.01.2016 க்குப் பிறகு முன்பமாழியப்பட்ை 
சுரங்க குத்தடகப்  பகுதியில் சுரங்க 
நைவடிக்டகடய  முன்பமாழிபவர் ஏற்கனலவ 
லமற்பகாண்டிருந்தால், முன்பமாழிபவர் 
AD/DD, சுரங்கங்களில்  இருந்து பின்வரும் 
விவரங்கடள அளிக்க லவண்டும். 

a) AD/DD சுரங்கங்களால் வழங்கப்பட்ை 
கடைசி பணி அனுமதியுைன் முந்டதய 
சுரங்கங்களின் பசயல்பாடு மற்றும் 
நிறுத்தத்தின் கா ம் என்ன? 

b) பவட்டிபயடுக்கப்பட்ை கனிமங்களின் 
அளவு. 

c) ஒரு வருைத்தில் அதிகபட்ச உற்பத்திடய 
எட்டியது 

d) சுரங்கத்தின் அங்கீகாிக்கப்பட்ை 
ஆழத்தின் விவரம். 

e) முன்பு அடையப்பட்ை சுரங்கத்தின் 
உண்டமயான ஆழம். 

f) அந்த குத்தடக பகுதியில் ஏற்கனலவ 
பவட்டிபயடுக்கப்பட்ை நபாின் பபயர். 

g) EC மற்றும் CTO ஏற்கனலவ 
பபற்றிருந்தால், அதன் நகல் 
சமர்ப்பிக்கப்படும். 

h) அங்கீகாிக்கப்பட்ை சுரங்கத் 
திட்ைத்தின்படி (அல் து EC 
வழங்கப்பட்ைால்) நிர்ணயிக்கப்பட்ை 
பபஞ்சுகளுைன் சுரங்கம் 
லமற்பகாள்ளப்பட்ைதா. 

 இந்த  குத்தடகப்  பகுதியில்  கல்குவாாி  முன்பு  
06.10.2016 to 05.10.2021  வடர  ஜி.கனிராஜ்  
என்பவரால்  நைவடிக்டக  எண். 
KV1/33631/2013 லததி  16.09.2016 

 SEIAA -  TN இல்  இருந்து  பபறப்பட்ை  முந்டதய  
குத்தடகப்  பகுதிக்கான  சுற்றுச்சூழல்  அனுமதி 
Lr.No. SEIAA-

TN/F.NO.3260/EC/1(a)/2629/2015  லததி 
05.01.2016 அன்று  SF எண்  202/1A2, 
அப்பாநாயக்கன்பட்டி  கிராமம், விருதுநகர் 
மாவட்ைம், விருதுநகர்  மாவட்ைம், 
பவம்பக்லகாட்டை  தாலுகாவில்  உள்ள 
கரடுமுரைான  கல்    மற்றும்  சரடள  குவாாிக்காக 
குத்தடகப்  பகுதியில்  1.21.5 பெக்லைருக்கு  
லமல். 

 முந்டதய  குவாாியின்  பசயல்பாட்டின்  
விவரங்கள்  உதவி  இயக்குனர், புவியியல்  
மற்றும்  சுரங்கம், விருதுநகர், 
லராக்.எண்.லக.வி.1/ 1582/2021 லததி  
26.10.2021 (இடணப்பு-12) இலிருந்து  கடிதம் 
வழங்கப்படுகிறது. 
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சுரங்க குத்தடக பகுதியின்  அடனத்து மூட  
ஒருங்கிடணப்புகளும், உயர் பதளிவுத்திறன்  
பைங்கள்/லைாலபா ஷீட், லைாலபாகிராஃபிக்  
ஷீட், ஜிலயாமார்பா ஜி, லித்தா ஜி மற்றும்  
சுரங்க குத்தடக பகுதியின்  புவியியல் 
ஆகியவற்றில்  மிடகப்படுத்தப்பட்டிருக்க 
லவண்டும். முன்பமாழியப்பட்ை  பகுதியின்  
அத்தடகய  பைம் நி  பயன்பாடு மற்றும் 

 திட்ை  ஒருங்கிடணப்புகள்  பசயற்டகக்லகாள்  
பைங்களில்  மிடகப்படுத்தப்பட்டு அத்தியாயம் – 
II இல் பைம் எண் - 2.4 என 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இடையக மண்ை த்டதக் காட்டும் 10கிமீ ஆரம் 
குறியீட்டுத் திட்ைம் அத்தியாயம் - III இல் பைம் 
எண்.3.1 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய வரரவு அறிக்ரக - ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளின் உரைகல் 
மற்றும் கிராவல் குவாரி, குத்தரக பரப்பு 1.21.5 ஹெக்ைர,் அப்பாநாயக்கன்பைட்ி கிராமம், 
ஹவம்பக்ககாைர்ை தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவை்ைம், தமிழ்நாடு 
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ஆய்வுப்  பகுதியின்  (லகார் மற்றும் பஃபர் 
மண்ை ம்) பிற சுற்றுச்சூழல்  அம்சங்கடள 
பதளிவாகக் காட்ை  லவண்டும். 

6 

அங்கீகாிக்கப்பட்ை  சுரங்கத் திட்ைத்தின்படி, 
ஏற்கனலவ உள்ள மரங்கடள மீண்டும் நடுதல்  
மற்றும் அருகிலுள்ள குவாாிகள் மற்றும்  
நீர்நிட களுக்கு இடைலய  உள்ள பாதுகாப்பு  
தூரம் உள்ளிட்ை  சுற்றளவில் லபாதுமான  
லவலிகள், பச்டச பபல்ட்  ஆகியவற்றின் 
புடகப்பைங்கடள ஆதரவாளர் வழங்க  
லவண்டும். 

 

 தளத்தின்  புடகப்பைங்கள்  அத்தியாயம்-II இல்  
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 பாதுகாப்பு  வ யத்தில்  நல்  லதாட்ைமும்  
லமற்பகாள்ளப்படும். குத்தடக  சுற்றளடவச்  
சுற்றி  மற்ற  பக்கங்களிலும்  பசுடம  வட  
அடமக்கப்படும். 
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திட்ை  ஆதரவாளர் புவியியல்  இருப்புக்கள் 
மற்றும் சுரங்க இருப்புக்கள், திட்ைமிைப்பட்ை 
உற்பத்தி திறன், முன்பமாழியப்பட்ை  லவட  
முடற, நியாயப்படுத்துதல், சுரங்க 
நைவடிக்டககளால்  சுற்றியுள்ள சூழலில் 
எதிர்பார்க்கப்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் 
அதற்கான  முன்பமாழியப்பட்ை தணிப்பு 
நைவடிக்டககள் பற்றிய  விவரங்கடள வழங்க  
லவண்டும். 

 

 புவியியல்  மற்றும்  சுரங்கப்  பகுதிகளின்  
விவரங்கள் அட்ைவடண எண்.2.3, 
அத்தியாயம்-II இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 சுரங்க  முடறயானது, ஓப்பன்காஸ்ட்    
இயந்திரமயமாக்கப்பட்ை  பவடித்தல் 
இல் ாமல் சுரங்கமாகும் 

 திட்ை  கா த்தில் உற்பத்தி அட்ைவடண 
அட்ைவடண எண்.2.7, அத்தியாயம்-II இல் 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 சுரங்க  நைவடிக்டககளின்  எதிர்பார்க்கப்படும்  
தாக்கங்கள்  மற்றும்  தணிப்பு  நைவடிக்டககள்  
அத்தியாயம்-IV இல்  விாிவாக 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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சுரங்கச்  சட்ைம்' 1952 மற்றும் MMR, 1961 இன்  
விதிகளின்படி, பாதுகாப்டப  உறுதி 
பசய்வதற்காக அறிவியல் ாீதியாகவும் 
முடறயாகவும் குவாாிகடள  
லமற்பகாள்வதற்காக  நியமிக்கப்பட்ை  பல்லவறு 
சட்ைப்பூர்வ அதிகாாிகள்  மற்றும் பிற 
திறடமயான  நபர்கடள  நியமிப்படதக் 
குறிக்கும் நிறுவன விளக்கப்பைத்டத திட்ை  
ஆதரவாளர் வழங்குவார். மற்றும்  
சுற்றுச்சூழட  பாதுகாக்க லவண்டும். 

 அடமப்பு  விளக்கப்பைம் பைம் எண்.10.1, 
அத்தியாயம்-X இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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திட்ை  ஆதரவாளர், 1 கிமீ  (சுற்றளவு)க்குள் 
நி த்தடி  நீர் இடறத்தல்  மற்றும் திறந்தபவளி  
கிணறுகள் மற்றும் லமற்பரப்பு நீர்நிட களான  
ஆறுகள், பதாட்டிகள், கால்வாய்கள், குளங்கள் 
லபான்றவற்றின்  எண்ணிக்டகடய  விவாிக்கும்  
நீர்மட்ைத்தின்  விளிம்பு  வடரபைத்டதக்  
கருத்தில் பகாண்டு  நீர்-புவியியல்  ஆய்டவ 
லமற்பகாள்ள லவண்டும். சுரங்க 
நைவடிக்டககளால்  கிணறுகளில் ஏற்படும் 
பாதிப்புகடள மதிப்பிடுவதற்காக  PWD / TWAD 
இலிருந்து பருவமடழ  மற்றும் பருவமடழ 
அல் ாத பருவங்களுக்கு லசகாிக்கப்பட்ை நீர் 
நிட  தரவுகளுைன். உண்டமயான  
கண்காணிக்கப்பட்ை தரவுகளின்  
அடிப்படையில், லவட  பசய்வது  நி த்தடி 
நீாில் குறுக்கிடுமா என்பது  பதளிவாகக்  
காட்ைப்பை ாம். இது சம்பந்தமாக  
லதடவயான  தரவு மற்றும் ஆவணங்கள்  
வழங்கப்பை ாம். 

இந்தத்  திட்ைத்தின்  நீர்வளவியல்  சூழ்நிட யின்  
விவரங்கள்  பிாிவு  3.6, அத்தியாயம்-III இன்  கீழ்  
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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லமற்பரப்பு நீர்/நி த்தடி  நீாின் தரம், காற்றின் 
தரம், மண்ணின்  தரம் மற்றும் 
லபாக்குவரத்து/வாகன  இயக்கம் ஆய்வு உட்பை 
தாவரங்கள்/வி ங்குகள்  பதாைர்பான  
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 
அளவுருக்களுக்கான  அடிப்படைத் தரடவ 
முன்பமாழிபவர் அளிக்க லவண்டும். 

 

நுண்ணிய வானிட , சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், 
நீாின் தரம், இடரச்சல் நிட , மண் மற்றும் 
தாவரங்கள் & வி ங்கினங்கள் ஆகியவற்றின் 
அடிப்படைத் தரவு குளிர்கா த்தில் (டிசம்பர் 
2021 முதல் பிப்ரவாி 2022 வடர) 
லசகாிக்கப்பட்டு அத்தியாயம்-III இன் பிாிவு 3.3 
முதல் 3.5 வடர விவாிக்கப்பட்டுள்ளது. 
ட்ராஃபிக் படிப்பின் விவரங்கள் பிாிவு 4.9, 
அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

3-11 
& 3-

36 

 

4-24 

11. 

ஆய்வு (எண்கள், இனங்களின்  பபயர், வயது, 
விட்ைம் லபான்றடவ) சுரங்க குத்தடகக்கு  
பயன்படுத்தப்பட்ை பகுதி & 300 மீ  இடையக 
மண்ை ம் மற்றும் சுரங்க நைவடிக்டகயின்  
லபாது அதன் லம ாண்டம  ஆகிய  இரண்டிலும் 
லமற்பகாள்ளப்பை  லவண்டும். 

குத்தடக பகுதி , (PIZ) மற்றும் ஆய்வு பகுதி 
உள்ள தாவரங்களின் விவரங்கள் அட்ைவடண 
எண்.3.23–3.24, அத்தியாயம்-III இலிருந்து 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 

12. முன்பமாழியப்பட்ை  திட்ைத்திற்கான  விாிவான  
சுரங்க மூைல் திட்ைம் EIA/EMP அறிக்டகயில் சுரங்க மூைல் திட்ைத்தின் விவரங்கள் பிாிவு 7.6, 7-18 
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இைம் சார்ந்ததாக இருக்க லவண்டும். அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

13 . 

பபாது விசாரடண விளம்பரம் ஒரு பபாிய 
லதசிய  நாளிதழிலும், மிகவும் புழக்கத்தில்  
இருக்கும் ஒரு  வட்ைார பமாழி நாளிதழிலும்  
பவளியிைப்படும். 

 

ஒப்புக்பகாண்ைார். -- 

14. 

2016 ஆம் ஆண்டின் OA எண்.186 
(MANo.350/2016) மற்றும் OA எண்.200/2016 
இல் உள்ள மாண்புமிகு  NGT, முதன்டம 
பபஞ்ச், புது தில்லியின்  "குறிப்பு விதிமுடறகள்" 
பிரச்சிடனக்கான  பாிந்துடரயானது மற்றும்  
0.A.No.580/2016 (MANo.1182/2016) மற்றும் 
0.A.No.102/2017 மற்றும் 0.A.No.404/2016 
(MANo.758/2016, MANo.920/2016, MANo 
.1122/2016, MANo.12/2017 & MA எண். 
843/2017) மற்றும் OANo.405/2016 மற்றும் 
OANo.520 of 2016 (MANO.981/2016, 
MANo.982/2016 & MANo .784/2016). 

ஒப்புக்பகாண்ைார். - 

15. 

திட்ைத்டதச்  சுற்றியுள்ள  பசுடமப்  பட்டையின் 
லநாக்கம், தப்பிலயாடிய உமிழ்வுகள், கார்பன்  
வாிடசப்படுத்துதல் ஆகியவற்டறக் 
டகப்பற்றுவது  மற்றும் அழகியட  
லமம்படுத்துவலதாடு, உருவாக்கப்படும் 
சத்தத்டதக் குடறப்பதும்  ஆகும். DFO, மாநி  
லவளாண்டமப்  பல்கட க்கழகம் மற்றும் 
உள்ளூர் பள்ளி/கல்லூாி  அதிகாாிகளுைன்  
க ந்தால ாசித்து  பின்னிடணப்பில் 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி  பரந்த அளவி ான  
உள்நாட்டு தாவர  இனங்கள் நைப்பை 
லவண்டும். பூர்வீக லதாற்றம் பகாண்ை  
அைர்த்தியான/மிதமான  விதானம் பகாண்ை  
தாவர வடககடளத் லதர்ந்பதடுக்க லவண்டும். 
புதர்களுைன்  மாறி மாறி 
சிறிய/நடுத்தர/உயரமான  மரங்களின்  இனங்கள்  
க ந்த முடறயில்  நைப்பை  லவண்டும். 

 

குத்தடகப் பகுதியில், சுற்றளவில் 7.5மீ 
பாதுகாப்புத் தடுப்பு மற்றும் வண்டி தைங்கள் 
10மீ பாதுகாப்பு மண்ை ம். நி ங்கள். 
பாதுகாப்பு மண்ை ப் பகுதியில் தாவர வளர்ச்சி 
மற்றும் அழகியட  லமம்படுத்த கிாீன்பபல்ட் / 
லதாட்ைம் லமற்பகாள்ளப்படும். குத்தடக 
பகுதியிலும் அடதச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் 
சுமார் 650 மரங்கள் நைப்படும். அது பற்றிய 
விவரங்கள் அட்ைவடணயின் கீழ் 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன எண்.4.16, அத்தியாயம்-

IV. 
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16. 

உயரமான/ஒரு  வருைம் பழடமயான  
மரக்கன்றுகடள பபாருத்தமான  அளவி ான  
டபகளில் வளர்க்க லவண்டும், முன்னுாிடம  
சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த டபகடள, குறிப்பிட்ை 
இைத் லதர்வுகள் பதாைர்பாக  உள்ளூர் வன  
அதிகாாிகள்/தாவரவிய ாளர்/லதாட்ைக்கட  
நிபுணர்களின்  ஆல ாசடனயின்படி  சாியான  
இடைபவளியில்  நை  லவண்டும். 
முன்பமாழிபவர் குடறந்தபட்சம்  3 மீட்ைர் 
அக ம் பகாண்ை  திட்ைத் தளத்தின் 
எல்ட பயங்கும்  GPS 
ஆயத்பதாட வுகளுைன்  கிாீன்பபல்ட் 
பகுதிடய  ஒழுங்கடமக்கப்பட்ை  முடறயில் 
ஒதுக்க லவண்டும். 

ஒப்புக்பகாண்ைார் -- 

17. 

லபாிைர் லம ாண்டமத் திட்ைம் 
தயாாிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்டகயில்  
லசர்க்கப்படும். 

 

பிாிவு 7.4.1, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது . 
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18 . 
இைர் மதிப்பீடு மற்றும் லம ாண்டமத் திட்ைம் 
தயாாிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்டகயில்  
லசர்க்கப்படும். 

இைர் மதிப்பீடு பற்றிய விவரங்கள் பிாிவு 7.4, 
அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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19. 

சமூக-பபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 
நைவடிக்டகயிலிருந்து  5 கிமீ  இடையக 
மண்ை த்திற்குள்  லமற்பகாள்ளப்பை 
லவண்டும். திட்ை  ஆதரவாளரால் வழங்க  
முன்பமாழியப்பட்ை  உள்ளூர் சமூகத்திற்கு  
சமூக-பபாருளாதார முக்கியத்துவம் மற்றும் 
பசல்வாக்கின்  நைவடிக்டககள்  
சுட்டிக்காட்ைப்பை  லவண்டும். முடிந்தவடர, 
பசயல்படுத்துவதற்கான  கா  அளவுகளுைன்  
அளவு பாிமாணங்கள்  பகாடுக்கப்பை ாம். 

 மக்களின் சிறந்த வாழ்க்டகக்கான 
அபி ாடஷகள் மற்றும் லதடவகள் உள்ளிட்ை 
சமூக-பபாருளாதார நிட டமகள் குறித்து 
ஆய்வு நைத்துவதற்காக அருகிலுள்ள 
கிராமங்களுக்குச் பசன்று பதாைர்புடைய 
தரவுகள் லசகாிக்கப்பட்ைன. பிாிவு 3.2.4, 
அத்தியாயம்-III இன் கீழ் விவரங்கள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

சுற்றியுள்ள பகுதியின் சமூகப் பபாருளாதார 
லமம்பாட்டிற்காக, கார்ப்பலரட் சுற்றுச்சூழல் 
பபாறுப்பின் கீழ், முன்பமாழிபவர் ரூ.5 
 ட்சத்டத ஒதுக்கியுள்ளார். CER இன் கீழ் 
அடையாளம் காணப்பட்ை நைவடிக்டககள் 
அருகிலுள்ள அரசு பள்ளிகளில் படிப்படியாக 
பசயல்படுத்தப்படும். லதடவ மற்றும் 
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முன்னுாிடம அடிப்படையில் உள்ளூர் 
மக்களுைன் க ந்தால ாசித்து 
பசயல்படுத்தப்படும். 

20 

தற்லபாது EC லகாரப்பட்டுள்ள  உத்லதச  குவாாி  
தளத்தில் ஏலதனும்  குவாாி நைவடிக்டககள்  
லமற்பகாள்ளப்பட்டிருந்தால், திட்ை 
முன்பமாழிபவர், முந்டதய  லதர்தல்  
ஆடணயத்தில் பகாடுக்கப்பட்ை EC 
நிபந்தடனகளுக்கு விாிவான  இணக்கத்டத, 
MoEF&CC, பிராந்திய அலுவ கத்தால்  
முடறயாக சான்றளிக்கப்பட்ை  தள 
புடகப்பைங்களுைன்  அளிக்க லவண்டும். , 
பசன்டன  (அல் து) சம்பந்தப்பட்ை 
DEE/TNPCB. 

லமல  புள்ளி  எண்.2 இல்  பதி ளித்தது. -- 

21. 

எந்தபவாரு  உண்டமத் தகவட யும் மடறத்தல் 
அல் து தவறான/புடனயப்பட்ை  தரடவச் 
சமர்ப்பித்தல்  மற்றும் லமல  குறிப்பிட்டுள்ள 
நிபந்தடனகளுக்கு இணங்கத் தவறினால், 
சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்ைம், 1986 இல் 
தண்ைடன  விதிகடள ஈர்ப்பது  தவிர, இந்த 
குறிப்பு  விதிமுடறகள்  திரும்பப்  பபறப்பை ாம். 

ஒப்புக்பகாண்ைார். -- 
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1 

MoEF & CC அலுவ க குறிப்பாடணயின்படி 
F.No.22-65/2017-IA.III லததியிட்ை: 
30.09.2020 மற்றும் 20.10.2020 பபாதுக் 
க ந்தாய்வின்  லபாது  எழுப்பப்பட்ை 
கவட கடள முன்பமாழிபவர்  நிவர்த்தி  
பசய்வார் மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ை 
அடனத்து நைவடிக்டககளும்  அதன் ஒரு  
பகுதியாக இருக்கும். சுற்றுச்சூழல் 
லம ாண்டம திட்ைம். 

 

 இந்த வடரவு EIA/EMP அறிக்டகயானது, 
பபாது விசாரடண நடைமுடறகடள 
நைத்துவதற்கான திட்ைமிைப்பட்ை லததி மற்றும் 
லநரத்டத இரண்டு உள்ளூர் பசய்தித்தாள்களில் 
30 நாட்களுக்கு முன் அறிவித்த பிறகு, மாவட்ை 
ஆட்சியர் மற்றும் மாநி  மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 
வாாிய அதிகாாிகள் மூ ம் கட்ைாய 
நடைமுடறகளின்படி பபாது ஆல ாசடனக்கு 
பவளிப்படுத்தப்படும். 

பபாது விசாரடணயின் லபாது பங்குதாரர்களின் 
கருத்துக்கள், கவட கள் மற்றும் 
ஆட்லசபடனகள் பதிவு பசய்யப்படும். 
அடனத்து பபாது வினவல்களும், திட்ை 
முன்பமாழிபவர் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ை 
அதிகாாிகளின் லகள்விக்கான பதில்களும் பதிவு 
பசய்யப்பட்டு, தமிழ்நாடு SEIAA இன் 
ஒப்புதலுக்காக EIA/EMP அறிக்டகயில் 
இடணக்கப்படும். 
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சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு கார்பன்  
உமிழ்டவ விாிவாக  ஆய்வு பசய்வதுைன், 
கார்பன்  மூழ்கிகளின்  வளர்ச்சி  மற்றும் 
பவப்பநிட  குடறப்பு உள்ளிட்ை  பிற உமிழ்வு 
மற்றும் கா நிட  தணிப்பு  நைவடிக்டககளின்  
கட்டுப்பாடு உட்பை  கார்பன்  உமிழ்டவத்  
தணிப்பதற்கான  நைவடிக்டககடள 
பாிந்துடரக்கும். 

உற்பத்தி அளவு குடறவாக உள்ளதால், 1 
அகழ்வாராய்ச்சி இயந்திரம், 6 டிப்பர்கள் 
மட்டுலம ஈடுபடுத்தப்படும். இந்த உபகரணங்கள் 
முடறயாகவும் முடறயாகவும் பராமாிக்கப்படும். 
தவிர, முன்பு குறிப்பிட்ைபடி, கார்பன் 
பவளிலயற்றத்தால் ஏற்படும் குடறந்த பாதிப்டப 
உறுதி பசய்வதற்காக, லபாக்குவரத்து 
வாகனங்களுக்கு வழக்கமான வாகன உமிழ்வு 
லசாதடனகள் பசய்யப்படும். கார்பன் உமிழ்டவ 
லமலும் மத்தியஸ்தம் பசய்ய, ஒரு நல்  பசுடம 
மற்றும் லதாட்ைத் திட்ைம் 
திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது, அதில் 650 தாவரங்கள் 
குத்தடக பகுதியிலும் அடதச் சுற்றியும் 
நைப்படும். 
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சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு பல்லுயிர், 
இயற்டக சுற்றுச்சூழல், மண் நுண்ணுயிர் 
தாவரங்கள், வி ங்கினங்கள் மற்றும் மண் 

ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு, 
உயிாினங்களின் பட்டியல் மற்றும் தற்லபாதுள்ள 
அடிப்படை சூழலியல் நிட டமகடள மதிப்பீடு 
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விடத வங்கிகள் ஆகியவற்டற  ஆய்வு பசய்து 
இயற்டக சூழட  பராமாிப்பதற்கான  
நைவடிக்டககடள பாிந்துடரக்க  லவண்டும். 

பசய்தல் ஆகியவற்டறக் குறிக்கும் வடகயில் 
நைத்தப்பட்ைது. பிாிவு 3.5.1, அத்தியாயம்-III 
இன் கீழ் விவரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

4 

குறிப்பிட்ை  பகுதியின்  நிட யான  
லம ாண்டம மற்றும் பபாருட்கள் மற்றும் 
லசடவகளின்  ஓட்ைத்திற்கான  சுற்றுச்சூழட  
மீட்பைடுப்பதற்கு  நைவடிக்டக  பாிந்துடரக்க  
லவண்டும். 

 

 சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய கட்ைத்தில், 1.00.0 
பெக்லைர் பகுதி முழுவதும் நீர்நிட களாகவும், 
0.03 பெக்லைர் சுரங்க சாட கள் மற்றும் 
உள்கட்ைடமப்புகளாகவும், 0.07.0 பெக்லைர் 
தாவரங்களால் மூைப்பட்டிருக்கும் மற்றும் 0.05.5 
பெக்லைர் தடையற்ற பகுதியாகவும் இருக்கும். 
0.06.0 ஃபபன்சிங்காக இருக்கும். 
பசயல்பாட்டிற்குப் பிந்டதய கா த்தில் நி  
பயன்பாடு அட்ைவடண எண்.4-ன் கீழ் 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 14, அத்தியாயம்-IV. 
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திட்ை  ஆதரவாளர் மீன்  வாழ்விைங்கள் மற்றும் 
நீர்நிட  மற்றும் நீர்த்லதக்கத்தில் உணவு  
வட /உணவுச்  சங்கிலி ஆகியவற்றில் 
ஏற்படும் தாக்கத்டத ஆய்வு பசய்வார். 

குத்தடக பகுதிக்கு அருகாடமயில் பபாிய 
வற்றாத நீர்நிட  எதுவும் இல்ட . 
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குறிப்பு விதிமுடறகள்  குறிப்பாக மண் 
ஆலராக்கியம், மண் அாிப்பு, மண்ணின் 
இயற்பியல், இரசாயன கூறுகள் மற்றும் 
நுண்ணுயிர் கூறுகள் மீதான  தாக்கத்டத  
ஆய்வு பசய்ய லவண்டும். 

 அப்பகுதியில் உள்ள மண்ணின் இயற்பியல் 
லவதியியல் பண்புகடள ஆய்வு பசய்வதற்காக 
டமய மற்றும் தாங்கல் மண்ை த்தில் 3 
இைங்களில் மண் மாதிாிகள் லசகாிக்கப்பட்ைன. 
மண்ணின் தர தரவு அட்ைவடண எண்.3.18, 
அத்தியாயம்-III இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஆய்வுப் பகுதியின் மண் என்டிலசால்ஸ், 
இன்பசப்டிலசால், அல்ஃபிலசால்ஸ் 
ஆகியவற்றால் வடகப்படுத்தப்படுகிறது. 
குத்தடகயானது இன்பசப்டிலசால் வடகயின் 
கீழ் வருகிறது. மண் வடரபைம் பைம் எண்.3.28, 
அத்தியாயம்-III இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

லமல்மண் கட்டுகள் அடமப்பதற்கும் லதாட்ைத் 
லதடவகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படும். 
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சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு காடு, 
தாவரங்கள், உள்ளூர், பாதிக்கப்பைக்கூடிய 
மற்றும் அழிந்து வரும் உள்நாட்டு தாவரங்கள்  
மற்றும் வி ங்கினங்கள் மீதான  தாக்கத்டத  
ஆய்வு பசய்ய லவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு, 
உயிாினங்களின் பட்டியல் மற்றும் தற்லபாதுள்ள 
அடிப்படை சூழலியல் நிட டமகடள மதிப்பீடு 
பசய்தல் ஆகியவற்டறக் குறிக்கும் வடகயில் 
நைத்தப்பட்ைது. பிாிவு 3.5.1, அத்தியாயம்-III 
இன் கீழ் விவரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டில், நிற்கும் 
மரங்களில் ஏற்படும்  பாதிப்புகடள ஆய்வு 
பசய்து, தற்லபாதுள்ள  மரங்கடள எண்ணி 
எண்ணி, பாதுகாப்புக்கு  நைவடிக்டக எடுக்க 
லவண்டும். 

கூடுதல் ToR பாயிண்ட் எண்.7 இல் 
பதி ளித்தார். 

-- 
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சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு ஈரநி ங்கள், 
நீர்நிட கள், ஆறுகள் ஓடைகள், ஏாிகள் 
மற்றும் விவசாய  இைங்கள்  குறித்து ஆய்வு 
பசய்ய  லவண்டும். 

அருகில் உள்ள முக்கிய நீர்நிட களில் நதி – 90 
மீ (W), டவப்பார் ஆறு-320மீ- (N),உப்பு ஓடை – 
3.3கிமீ-(SE), மருகல் ஓடை – 5.0கிமீ – (NE), 
காயல்குடி ஆறு - 7.2km – (NE). 

இந்த நீர்நிட யில் கழிவுநீடர பவளிலயற்றும் 
திட்ைம் எதுவும் இல்ட . திட்ை பசயல்பாடுகள் 
காரணமாக அருகில் உள்ள நீர்நிட களில் பபாிய 
பாதிப்பு எதுவும் ஏற்பைாது. 
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சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு, பசுடமப்  பகுதி 
லமம்பாட்டிற்கான  பட்பஜட்  மற்றும் லபாிைர் 
லம ாண்டமத் திட்ைம்  உள்ளிட்ை  மூைல் 
திட்ைத்துைன்  EMP பற்றிய விாிவான  ஆய்வு  
நைத்த லவண்டும். 

 விாிவான சுற்றுச்சூழல் லம ாண்டம திட்ைம் 
அத்தியாயம்-X இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 சுற்றுச்சூழல் லம ாண்டம பச வு அட்ைவடண 
எண்.10.1, அத்தியாயம்-Xன் கீழ் 
வழங்கப்படுகிறது. 

 பகுதி 7.4.1, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் லபாிைர் 
லம ாண்டம திட்ைம் வழங்கப்படுகிறது. 
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சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு, கா நிட  
மாற்றம், பவப்பநிட  உயர்வு, மாசுபாடு 
மற்றும் மண்ணின் லமல்  மற்றும் மண்ணுக்குக்  
கீலழ உள்ள கார்பன்  இருப்பு  ஆகியவற்றின் 
தாக்கத்டத ஆய்வு பசய்ய லவண்டும். 

 உற்பத்தி அளவு குடறவாக உள்ளதால், 1 
அகழ்வாராய்ச்சி இயந்திரம், 6 டிப்பர்கள் 
மட்டுலம ஈடுபடுத்தப்படும். இந்த 
உபகரணங்கள் முடறயாகவும் முடறயாகவும் 
பராமாிக்கப்படும். தவிர, முன்பு குறிப்பிட்ைபடி, 
கார்பன் பவளிலயற்றத்தால் ஏற்படும் குடறந்த 
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சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய வரரவு அறிக்ரக - ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளின் உரைகல் 
மற்றும் கிராவல் குவாரி, குத்தரக பரப்பு 1.21.5 ஹெக்ைர,் அப்பாநாயக்கன்பைட்ி கிராமம், 
ஹவம்பக்ககாைர்ை தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவை்ைம், தமிழ்நாடு 

 

 

படைப்பாற்றல் பபாறியாளர்கள் & ஆல ாசகர்கள்
  

REV எண்: 00/DEC/22 

 டி 29 

 

 

பாதிப்டப உறுதி பசய்வதற்காக, லபாக்குவரத்து 
வாகனங்களுக்கு வழக்கமான வாகன உமிழ்வு 
லசாதடனகள் பசய்யப்படும். கார்பன் உமிழ்டவ 
லமலும் மத்தியஸ்தம் பசய்ய, ஒரு நல்  பசுடம 
மற்றும் லதாட்ைத் திட்ைம் 
திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது, அதில் 650 தாவரங்கள் 
குத்தடக பகுதியிலும் அடதச் சுற்றியும் 
நைப்படும். 

 தவிர, இந்த திட்ைத்தில் கழிவு உற்பத்தி, 
அகற்றல் அல் து அடுக்கி டவப்பது இல்ட . 
எனலவ, இந்த முன்னணியில் எந்தவிதமான 
பாதகமான தாக்கமும் எதிர்பார்க்கப்பைவில்ட . 

12 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு 
பாதுகாக்கப்பட்ை  பகுதிகள், ாிசர்வ் காடுகள், 
லதசிய  பூங்காக்கள், தாழ்வாரங்கள் மற்றும் 
வனவி ங்கு பாடதகள், திட்ை  இைத்திற்கு 
அருகில் உள்ள பாதிப்புகடள  ஆய்வு பசய்ய 
லவண்டும். 

 சுரங்க குத்தடக பகுதி மற்றும் டமய 
மண்ை த்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ 
தாங்கல் மண்ை ம் லதசிய பூங்காக்கள், 
உயிர்க்லகாளங்கள், சரணா யங்கள் லபான்ற 
அறிவிக்கப்பட்ை சுற்றுச்சூழல் ாீதியாக 
உணர்திறன் அம்சங்கள் இல் ாமல் உள்ளது. 
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13 

திட்ை  முன்பமாழிபவர், அருகிலுள்ள பட்ைா 
நி ங்கள், லதாட்ைக்கட , விவசாயம் மற்றும் 
கால்நடைகளில் உள்ள  லதாட்ைங்களில்  
திட்ைத்தின்  தாக்கத்டத ஆய்வு பசய்து வழங்க 
லவண்டும். 

லமாசமான மண்ணின் நிட  மற்றும் பபாினியல் 
நீர் ஆதாரம் இல் ாததால், குத்தடக பகுதியிலும் 
அடதச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் பபாிய 
விவசாய நைவடிக்டககள் எதுவும் 
லமற்பகாள்ளப்பைவில்ட . மடழக்கா த்தில் நீர் 
இருப்பின் அடிப்படையில் சி  இைங்களில் 
மட்டுலம லதாட்ைத் திட்டுகள் காணப்படுகின்றன 
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திட்ை  முன்பமாழிபவர், பசயல்பாடுகள்  மூ ம் 
இயற்டகச்  சுற்றுச்சூழலின்  சாத்தியமான  
துண்ைாடுதல் தாக்கம் பற்றிய  விவரங்கடள  
ஆய்வு பசய்து  அளிக்க லவண்டும். 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய கட்ைத்தில், 1.00.0 
பெக்லைர் பகுதி முழுவதும் நீர்நிட களாகவும், 
0.03 பெக்லைர் சுரங்க சாட கள் மற்றும் 
உள்கட்ைடமப்புகளாகவும், 0.07.0 பெக்லைர் 
தாவரங்களால் மூைப்பட்டிருக்கும் மற்றும் 0.05.5 
பெக்லைர் தடையற்ற பகுதியாகவும் இருக்கும் . 
0.06.0 ஃபபன்சிங்காக இருக்கும். 

4-17 

15 
திட்ை  ஆதரவாளர் நீர்நிட களில் உள்ள  
நீர்வாழ்  தாவரங்கள்  மற்றும் வி ங்குகளின்  

 ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு, 
உயிாினங்களின் பட்டியல் மற்றும் தற்லபாதுள்ள 
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படைப்பாற்றல் பபாறியாளர்கள் & ஆல ாசகர்கள்
  

REV எண்: 00/DEC/22 

 டி 30 

 

 

தாக்கம் மற்றும் நி ப்பரப்பில்  ஏற்பைக்கூடிய 
தழும்புகள், அருகிலுள்ள குடககள், பாரம்பாிய  
தளம் மற்றும் பதால்பபாருள்  தளங்களில் 
சாத்தியமான  நி த்தில்  ஏற்படும் மாற்றங்கள் 
காட்சி மற்றும் அழகியல்  தாக்கங்கடள ஆய்வு 
பசய்து  வழங்க லவண்டும். 

அடிப்படை சூழலியல் நிட டமகடள மதிப்பீடு 
பசய்தல் ஆகியவற்டறக் குறிக்கும் வடகயில் 
நைத்தப்பட்ைது. பிாிவு 3.5.1, அத்தியாயம்-III 
இன் கீழ் விவரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 நி  பயன்பாட்டு முடற விவரங்கள் பிாிவு 4.5.1, 
அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன.  

 பாதுகாப்பு மண்ை ப் பகுதியில் தாவர வளர்ச்சி 
மற்றும் அழகியட  லமம்படுத்த கிாீன்பபல்ட் / 
லதாட்ைம் லமற்பகாள்ளப்படும். குத்தடக 
பகுதியிலும் அடதச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் 
சுமார் 650 மரங்கள் நைப்படும். 
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சுற்றுச்சூழலில்  பிளாஸ்டிக் மற்றும் 
டமக்லராபிளாஸ்டிக்  காரணமாக 
ஏற்பைக்கூடிய  மாசுகடள திட்ை 
முன்பமாழிபவர் ஆய்வு  பசய்து  வழங்க 
லவண்டும். சுரங்கத்தின்  லபாது சிந்திக்கப்படும் 
பசயல்பாடுகள் காரணமாக  நீர்வாழ்  சூழல் 
மற்றும் நன்னீர் அடமப்புகளில்  பிளாஸ்டிக் 
மற்றும் டமக்லராபிளாஸ்டிக்ஸின்  
சுற்றுச்சூழல் அபாயங்கள்  மற்றும் தாக்கங்கள் 
ஆராயப்பட்டு அறிக்டகயிைப்பை ாம். 

பிளாஸ்டிக் பபாருட்களின் பயன்பாட்டை தடை 
பசய்வது பதாைர்பாக GO(Ms)No.84 இன் படி 
தமிழ்நாடு அரசு வழிகாட்டுதலின்படி தளத்தில் 
ஒருமுடற பயன்படுத்தும் 
பிளாஸ்டிக்/பயன்படுத்தும் மற்றும் தூக்கி 
எறியப்படும் பிளாஸ்டிக்குகள் 
தடைபசய்யப்படும். மக்கும் பபாருள் அல் து 
மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய பபாருட்கடளப் 
பயன்படுத்த ஊழியர்கள் 
ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள். 
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திட்ை  முன்பமாழிபவர், ாிசர்வ் காடுகளில் 
இல் ாத வனவி ங்குகளில்  சுரங்கத்தின் 
தாக்கம் குறித்து விாிவான  ஆய்வு பசய்ய 
லவண்டும். 

10 கிமீ சுற்றளவில் காப்புக்காடுகள் இல்ட . 
உயிாியல் சூழலில் ஏற்படும் தாக்கம் பற்றிய 
விவரங்கள் பிாிவு 4.6.2, அத்தியாயம்-IV இன் 
கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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18. 

திட்ை  முன்பமாழிபவர் லதவநதி (நிலஷாப  
நதி) 90மீ  மற்றும் டவப்பார்  நதி 320மீ  (NE) 
ஆகியவற்றில்  குவாாியின்  தாக்கம் குறித்து  
விாிவான  ஆய்வு லமற்பகாள்ள  லவண்டும். 

அடதப் பற்றிய விவரங்கள் பிாிவு 3.6.4.4, 
அத்தியாயம்-III இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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திட்ை  முன்பமாழிபவர்  நீர்நிட களில்  
தாக்கத்டத ஆய்வு பசய்ய லவண்டும். 

அடதப் பற்றிய விவரங்கள் பிாிவு 3.6.4.4, 
அத்தியாயம்-III இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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திட்ை  முன்பமாழிபவர்  இந்தப்  பகுதியில் 
குவாாி இயக்குவதற்கு  PWD, WRD இன் 

பசயல்பாட்டில் உள்ளது  



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய வரரவு அறிக்ரக - ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளின் உரைகல் 
மற்றும் கிராவல் குவாரி, குத்தரக பரப்பு 1.21.5 ஹெக்ைர,் அப்பாநாயக்கன்பைட்ி கிராமம், 
ஹவம்பக்ககாைர்ை தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவை்ைம், தமிழ்நாடு 

 

 

படைப்பாற்றல் பபாறியாளர்கள் & ஆல ாசகர்கள்
  

REV எண்: 00/DEC/22 

 டி 31 

 

 

அனுமதிடய  வழங்க லவண்டும். 

 

 

 

 

 

 

C. நிட யான ToR 

1 

1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு 
வாாியான உற்பத்தி விவரங்கள் 
பகாடுக்கப்பை லவண்டும், 1994 ஆம் 
ஆண்டுக்கு முந்டதய ஒரு வருைத்தில் 
எட்ைப்பட்ை அதிகபட்ச உற்பத்திடய 
பதளிவாகக் குறிப்பிை லவண்டும். EIA 
அறிவிப்பு  1994 நடைமுடறக்கு வந்த 
பிறகு உற்பத்தியில் ஏலதனும் அதிகாிப்பு 
இருந்ததா என்படதயும் திட்ைவட்ைமாகத் 
பதாிவிக்க ாம். 1994க்கு முன் 
எட்ைப்பட்ை அதிகபட்ச உற்பத்தி. 

 இந்த  குத்தடகப்  பகுதியில்  கல்குவாாி  முன்பு  
06.10.2016 to 05.10.2021 வடர ஜி.கனிராஜ்  
என்பவரால்  நைவடிக்டக  எண். 
KV1/33631/2013 லததி  16.09.2016 

 SEIAA -  TN இல்  இருந்து  பபறப்பட்ை  முந்டதய  
குத்தடகப்  பகுதிக்கான  சுற்றுச்சூழல்  அனுமதி 
Lr.No. SEIAA-

TN/F.NO.3260/EC/1(a)/2629/2015  லததி 
05.01.2016 அன்று  SF எண்  202/1A2, 
அப்பாநாயக்கன்பட்டி  கிராமம், விருதுநகர் 
மாவட்ைம், விருதுநகர்  மாவட்ைம், 
பவம்பக்லகாட்டை  தாலுகாவில்  உள்ள 
கரடுமுரைான  கல்  நீ  உல ாகம்  மற்றும்  சரடள 
குவாாிக்காக  குத்தடகப்  பகுதியில்  1.21.5 
பெக்லைருக்கு  லமல். 

முந்டதய  குவாாியின்  பசயல்பாட்டின்  
விவரங்கள்  உதவி  இயக்குநர், புவியியல்  மற்றும் 
சுரங்கம், விருதுநகர், 26.10.2021 லததியிட்ை  
லராக்.எண்.லக.வி.1/1582/2021-ல்  இருந்து  
கடிதம்  வழங்கப்பட்டுள்ளது  (இடணப்பு-12) 
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சுரங்கத்தின் உாிடமயான குத்தடகதாரர் 
முன்பமாழிபவர் என்படத ஆதாிக்கும் 
ஆவணத்தின் நகல் பகாடுக்கப்பை 
லவண்டும். 

புவியியல்  மற்றும்  சுரங்கத்  துடற  துடண 
இயக்குநர், விருதுநகர்  Vide KV1/158/2021 
லததி: 13.08.2021 ல்  இருந்து  துல்லியமான  பகுதி 
பதாைர்பு  கடிதம்  பபறப்பட்ைது. (இடணப்பு-1) 

A-1 
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ஹவம்பக்ககாைர்ை தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவை்ைம், தமிழ்நாடு 
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அங்கீகாிக்கப்பட்ை சுரங்கத் திட்ைம், EIA 
மற்றும் பபாது விசாரடண உட்பை 
அடனத்து ஆவணங்களும்  சுரங்க 
குத்தடக பகுதி, உற்பத்தி நிட கள், கழிவு 
உற்பத்தி மற்றும் அதன் லம ாண்டம, 
சுரங்க பதாழில்நுட்பம் லபான்றவற்றின் 
அடிப்படையில் ஒன்றுக்பகான்று 
இணக்கமாக இருக்க லவண்டும் மற்றும் 
குத்தடகதாராின் பபயாில் இருக்க 
லவண்டும். 

உற்பத்தி திறன், கழிவுகளின் அளவு, அதன் 
லம ாண்டம மற்றும் சுரங்கத் பதாழில்நுட்பம் 
மற்றும் சுரங்கத் திட்ைம் மற்றும் EIA 
லபான்றடவ ஒன்றுக்பகான்று இணக்கமாக 
உள்ளன. 

-- 

4 

சுரங்க குத்தடக பகுதியின் அடனத்து 
மூட  ஒருங்கிடணப்புகளும், உயர் 
பதளிவுத்திறன் பைங்கள்/ லைாலபாஷீட், 
நி ப்பரப்பு  தாள், புவியியல் மற்றும் 
பகுதியின் புவியியல் ஆகியவற்றில் 
மிடகப்படுத்தப்பட்டிருக்க லவண்டும். 
முன்பமாழியப்பட்ை பகுதியின் அத்தடகய 
பைம் நி  பயன்பாடு மற்றும் ஆய்வுப் 
பகுதியின் (லகார் மற்றும் பஃபர் 
மண்ை ம்) பிற சுற்றுச்சூழல் அம்சங்கடள 
பதளிவாகக் காட்ை லவண்டும். 

 திட்ை  ஒருங்கிடணப்புகள்  பசயற்டகக்லகாள்  
பைங்களில் மிடகப்படுத்தப்பட்டு அத்தியாயம் – 
II இல் பைம் எண் - 2.4 என 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 புவியியல்  மற்றும்  புவியியல்  வடரபைம் பைம் 
எண்.3.21, 3.22, அத்தியாயம்-III இல் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. லித்தா ஜி  வடரபைம் 
மற்றும் மண்  வடரபைம்  ஆகியடவ  பைம்  எண். 
3. 23, 3.24, அத்தியாயம்-III இன்  கீழ்  
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

இடையக  மண்ை த்டதக் காட்டும் 10கிமீ ஆரம் 
குறியீட்டுத் திட்ைம் அத்தியாயம் - III இல் பைம் 
எண்.3.1 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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5 

இந்திய சர்லவ ஆஃப்  இந்தியா லைாலபா 
ஷீட்டில் 1:50,000 அளவில் அப்பகுதியின் 
புவியியல் வடரபைம், அப்பகுதியின் நி  
வடிவங்களின் புவியியல், தற்லபாதுள்ள 
கனிமங்கள் மற்றும் அப்பகுதியின் சுரங்க 
வர ாறு, முக்கியமான நீர்நிட கள், 
ஓடைகள் மற்றும் ஆறுகள் மற்றும் 
மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்டறக் 
குறிக்கும் தகவல் வழங்கப்பை லவண்டும். 

நிட யான  ToR புள்ளி  எண்.4 இல் 
பதி ளிக்கப்பட்ைது 

-- 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய வரரவு அறிக்ரக - ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளின் உரைகல் 
மற்றும் கிராவல் குவாரி, குத்தரக பரப்பு 1.21.5 ஹெக்ைர,் அப்பாநாயக்கன்பைட்ி கிராமம், 
ஹவம்பக்ககாைர்ை தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவை்ைம், தமிழ்நாடு 
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சுரங்க நைவடிக்டககளுக்கு 
முன்பமாழியப்பட்ை நி ம் பற்றிய 
விவரங்கள், அரசின் நி  பயன்பாட்டுக் 
பகாள்டகக்கு சுரங்கம் இணங்குகிறதா 
என்ற தகவலுைன் பகாடுக்கப்பை 
லவண்டும்; சுரங்கத்திற்கான நி த்டத 
மாற்றுவதற்கு மாநி  நி  பயன்பாட்டு 
வாாியம் அல் து சம்மந்தப்பட்ை 
அதிகாாியிைம் அனுமதி பபற்றிருக்க 
லவண்டும். 

பபாருந்தாது -- 

7 

முன்பமாழியப்பட்ை நிறுவனம் அதன் 
இயக்குநர்கள் குழுவால் 
அங்கீகாிக்கப்பட்ை நன்கு 
வடரயறுக்கப்பட்ை சுற்றுச்சூழல் 
பகாள்டகடயக் பகாண்டிருக்கிறதா 
என்பது பதளிவாகக் குறிப்பிைப்பை 
லவண்டும்? அப்படியானால், சுற்றுச்சூழல் 
அல் து வன விதிகள்/ நிபந்தடனகடள 
மீறுதல்/வி கல்/ மீறல் ஆகியவற்டறக் 
கவனத்தில் பகாள்ள பாிந்துடரக்கப்பட்ை 
பசயல்பாட்டு 
பசயல்முடற/பசயல்முடறகள்  பற்றிய 
விளக்கத்துைன் EIA அறிக்டகயில் 
குறிப்பிைப்பை ாம்? சுற்றுச்சூழல் 
பிரச்சிடனகடளக் டகயாள்வதற்கும், EC 
நிபந்தடனகளுக்கு இணங்குவடத உறுதி 
பசய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் படிநிட  
அடமப்பு அல் து நிர்வாக உத்தரவு 
வழங்கப்பை ாம். நிறுவனத்தின் 
இயக்குநர்கள் குழு மற்றும்/அல் து 
பங்குதாரர்கள் அல் து பங்குதாரர்களுக்கு 
இணங்காதடவ / சுற்றுச்சூழல் 
விதிமுடறகடள மீறுதல் பற்றி புகார் 
பசய்யும் முடறயும் EIA அறிக்டகயில் 

 முன்பமாழிபவர்  நன்கு திட்ைமிைப்பட்ை  
சுற்றுச்சூழல்  பகாள்டகடய  உருவாக்குவார். 
அதன்  விவரங்கள்  பிாிவு  10.2.1, அத்தியாயம்-

Xன்  கீழ்  வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 சுரங்க  லம ாளர்  பல்லவறு  சுற்றுச்சூழல்  
கட்டுப்பாட்டு  நைவடிக்டககடள  
உைனடியாகவும்  திறடமயாகவும்  திறம்பை  
கண்காணித்து  பசயல்படுத்துவார்  மற்றும் 
சுரங்கத்தில்  காற்றின்  தரக்  கட்டுப்பாடு, நீர்  தர 
நிட , ஒலி  அளவு  கட்டுப்பாடு, லதாட்ைத் 
திட்ைம், சமூக  லமம்பாட்டுத்  திட்ைங்கள்  லபான்ற  
பல்லவறு  சுற்றுச்சூழல்  லம ாண்டம  
திட்ைங்கடள  லமற்பார்டவயிடுவார். அதற்கான  
நிறுவன  விளக்கப்பைம்  பைம்  எண்.10.1, 
அத்தியாயம்-X இல்  பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய வரரவு அறிக்ரக - ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளின் உரைகல் 
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ஹவம்பக்ககாைர்ை தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவை்ைம், தமிழ்நாடு 
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விவாிக்கப்பை ாம். 

8 

சுரங்கப் பாதுகாப்பு பதாைர்பான 
சிக்கல்கள், நி த்தடி சுரங்கத்தின் லபாது 
சாிவு ஆய்வு மற்றும் திறந்த காஸ்ட் 
சுரங்கத்தின் லபாது சாய்வு ஆய்வு, 
பவடிப்பு ஆய்வு லபான்றடவ விாிவாக 
இருக்க லவண்டும். ஒவ்பவாரு 
சந்தர்ப்பத்திலும் முன்பமாழியப்பட்ை 
பாதுகாப்பு நைவடிக்டககள் வழங்கப்பை 
லவண்டும். 

சுரங்க  நைவடிக்டககளால்  ஏற்பைக்கூடிய  
பல்லவறு  அபாயங்கள்  பிாிவு  7.4, அத்தியாயம்-

VII இன்  கீழ்  விவாிக்கப்பட்டுள்ளன. இது 
திறந்தபவளி  சுரங்கமாக இருப்பதால், சாிவு 
பபாருந்தாது. பவடிப்பினால்  ஏற்படும்  நி  
அதிர்வுகளின்  தாக்கம்  பாரா  4.3.2, அத்தியாயம்-

IV இல்  பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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குத்தடக சுற்றளவில்  இருந்து சுரங்க 
குத்தடகடயச் சுற்றியுள்ள 10 கிம  ீ
மண்ை த்டத ஆய்வுப் பகுதி உள்ளைக்கும் 
மற்றும் EIA இல் உள்ள கழிவு உருவாக்கம் 
லபான்றடவ சுரங்கம் / குத்தடகக் 
கா த்தின் வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்க 
லவண்டும். 

தற்லபாதுள்ள  சுற்றுச்சூழல்  நிட டய  
லசகாிப்பதற்காகத்  லதர்ந்பதடுக்கப்பட்ை  ஆய்வுப்  
பகுதி  திட்ைச்  சுற்றளவிலிருந்து  10 கிமீ  லரடியல் 
தூரத்டத  உள்ளைக்கியது  (பைம்  எண்  - 3.1). 
அறிக்டகயில்  பகாடுக்கப்பட்டுள்ள  தரவு 
சுரங்கத்தின்  ஆயுளுக்கானது. 
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வனப்பகுதி, விவசாய நி ம், லமய்ச்சல் 
நி ம், வனவி ங்கு சரணா யம், லதசிய 
பூங்கா, வி ங்கினங்களின் இைம்பபயர்ந்த 
பாடதகள், நீர்நிட கள், மனித 
குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற சுற்றுச்சூழல் 
அம்சங்கடளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 
பகுதியின் நி  பயன்பாடு  குறிப்பிைப்பை 
லவண்டும். சுரங்க குத்தடகப் பகுதியின் 
நி  பயன்பாட்டுத் திட்ைம், 
பசயல்பாட்டுக்கு  முந்டதய, பசயல்பாட்டு 
மற்றும் பசயல்பாட்டுக்கு பிந்டதய 
கட்ைங்கடள உள்ளைக்கியதாக 
தயாாிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பை 
லவண்டும். நி  பயன்பாட்டு மாற்றம் 
ஏலதனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 

 பல்லவறு  LULC வடககடள  வடரயறுக்க 
ஆய்வுப்  பகுதியின்  நி ப்  பயன்பாடு  ஆய்வு 
பசய்யப்பட்ைது  மற்றும்  அதன்  விவரங்கள்  பிாிவு 
3.4, அத்தியாயம்-III இன்  கீழ் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 தற்லபாது  மற்றும்  குவாாி  கா த்தின்  முடிவில்  
நி  பயன்பாட்டு  முடற  பிாிவு  4.5, அத்தியாயம்-

IV இன்  கீழ்  வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 சுரங்கத்திற்குப்  பிந்டதய  கட்ைத்தில், 1.00.0 
பெக்லைர் பகுதி முழுவதும் நீர்நிட களாகவும், 
0.03 பெக்லைர் சுரங்க சாட கள் மற்றும் 
உள்கட்ைடமப்புகளாகவும், 0.07.0 பெக்லைர் 
தாவரங்களால் மூைப்பட்டிருக்கும் மற்றும் 0.05.5 
பெக்லைர் தடையற்ற பகுதியாகவும் இருக்கும். 
0.06.0 ஃபபன்சிங்காக இருக்கும். காடு  வளர்ப்பு  
மற்றும்  நீர்நிட கடளக்  காட்டும்  சுரங்கத்திற்குப்  
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பகாடுக்கப்பை லவண்டும். பிந்டதய  நி  பயன்பாட்டுத்  திட்ைம்  பைம்  எண்- 
4.5 இல்  காட்ைப்பட்டுள்ளது. 

11 

சுரங்க குத்தடகக்கு பவளிலய உள்ள 
நி ப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க 
குத்தடகயிலிருந்து தூரம், அதன் நி  
பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் ஏலதனும் 
இருந்தால், நி த்தின்  விவரங்கள் 
பகாடுக்கப்பை லவண்டும். 

அகழ்வாராய்ச்சி  பசய்யப்பட்ை  அடனத்து  
பபாருட்களும்  பயன்படுத்தப்படும்  என்பதால், 
இந்த  குவாாி  பசயல்பாட்டில்  எந்தவிதமான  
கழிவு  உற்பத்தியும்  எதிர்பார்க்கப்பைவில்ட . 
எனலவ, பவளிப்புற  சுடமகள்  எதுவும்  இல்ட . 
தவிர, குத்தடக  பகுதிக்கு  பவளிலய  அதிக  பாரம் 
ஏற்றும்  திட்ைம்  எதுவும்  இல்ட . 
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திட்ைப் பகுதியில் ஏலதனும் வன நி ம் 
சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் அடத 
உறுதிப்படுத்தும் வடகயில் மாநி  
வனத்துடறயில் உள்ள தகுதி வாய்ந்த 
அதிகாாியின் சான்றிதழ் வழங்கப்பை 
லவண்டும் . காடுகளின் நிட  குறித்து 
திட்ை ஆதரவாளர் ஏலதனும் முரணாகக் 
கூறினால், அந்த இைத்டத மாநி  வனத் 
துடற அடமச்சகத்தின் பிராந்திய 
அலுவ கத்துைன் இடணந்து ஆய்வு 
பசய்து, காடுகளின் நிட டயக் 
கண்ைறிய ாம், அதன் அடிப்படையில், 
இதில் உள்ள சான்றிதழில் லமல  
குறிப்பிட்டுள்ளபடி பவளியிைப்படும். 
இதுலபான்ற எல் ா நிகழ்வுகளிலும், 
மாநி  வனத் துடறயின் பிரதிநிதி நிபுணர் 
மதிப்பீட்டுக் குழுக்களுக்கு உதவுவது 
விரும்பத்தக்கதாக இருக்கும். 

குத்தடக  பகுதியில்  வன  நி ம்  இல்ட . -- 

13 

நிகர தற்லபாடதய மதிப்பு (NPV) மற்றும் 
இழப்பீட்டு காடு வளர்ப்பு (CA) உள்ளிட்ை 
திட்ைத்தில் ஈடுபட்டுள்ள உடைந்த பகுதி 
மற்றும் கன்னி  வனப்பகுதிக்கான வன 
அனுமதியின் நிட  குறிப்பிைப்பை 
லவண்டும். வனத்துடற அனுமதியின் 

குத்தடக  பகுதியில்  வன  நி ம்  இல்ட . -- 
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நகட யும் வழங்க லவண்டும். 
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பட்டியலிைப்பட்ை பழங்குடியினர் மற்றும் 
பிற பாரம்பாிய வனவாசிகள் (வன 
உாிடமகடள அங்கீகாித்தல்) சட்ைம், 
2006ன் கீழ் வன உாிடமகடள 
அங்கீகாிப்பதன் நடைமுடற நிட  
குறிப்பிைப்பை லவண்டும். 

பபாருந்தாது -- 

15 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF 
பகுதிகளில் உள்ள தாவரங்கள், 
லதடவயான விவரங்களுைன் 
பகாடுக்கப்பை லவண்டும். 

குத்தடக  பகுதியில்  வன  நி ம்  இல்ட . -- 
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ஆய்வுப் பகுதியின் வனவி ங்குகளின் 
மீது சுரங்கத் திட்ைத்தின் தாக்கம் மற்றும் 
விவரங்கள் வழங்கப்படுவடதக் கண்ைறிய 
ஒரு ஆய்வு பசய்யப்பை  லவண்டும். 
சுற்றியுள்ள மற்றும் லவறு ஏலதனும் 
பாதுகாக்கப்பட்ை பகுதியில் உள்ள 
வனவி ங்குகளின்  மீது இத்திட்ைத்தின் 
தாக்கம் மற்றும் அதற்லகற்ப, 
லதடவப்படும்  விாிவான தணிப்பு 
நைவடிக்டககள், பச வு தாக்கங்களுைன் 
உருவாக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பை 
லவண்டும். 

சுரங்க  குத்தடக  பகுதி  மற்றும்  டமய  
மண்ை த்தின்  சுற்றளவில்  இருந்து  10 கிமீ  
தாங்கல்  மண்ை ம்  லதசிய  பூங்காக்கள், 
உயிர்க்லகாளங்கள், சரணா யங்கள்  லபான்ற  
அறிவிக்கப்பட்ை  சுற்றுச்சூழல்  ாீதியாக 
உணர்திறன்  அம்சங்கள்  இல் ாமல்  உள்ளது. 
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லதசியப் பூங்காக்கள், சரணா யங்கள், 
உயிர்க்லகாளக் காப்பகங்கள், 
வனவி ங்கு வழித்தைங்கள், ராம்சார் 
தளம் புலி/ யாடனகள் 
காப்பகங்கள்/(உள்ளது மற்றும் 
முன்பமாழியப்பட்ைடவ), சுரங்க 
குத்தடகக்கு 10 கி.மீ.க்குள் ஏலதனும் 
இருந்தால், அது முடறயாக 
அங்கீகாிக்கப்பட்ை இருப்பிை 

நிட யான  ToR புள்ளி  எண்.16 இல் 
பதி ளிக்கப்பட்ைது 

-- 
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வடரபைத்தின் மூ ம் பதளிவாகக் 
குறிப்பிைப்பை  லவண்டும். தட டம 
வனவி ங்கு காப்பாளர் மூ ம். லமல  
குறிப்பிட்டுள்ளபடி சுற்றுச்சூழல் ாீதியாக 
உணர்திறன் வாய்ந்த பகுதிகள் 
அருகாடமயில் இருப்பதால், அத்தடகய 
திட்ைங்களுக்குப்  பபாருந்தக்கூடிய 
லதடவயான அனுமதி, லதசிய 
வனவி ங்கு வாாியத்தின் 
நிட க்குழுவிலிருந்து  பபறப்பட்டு அதன் 
நகல் அளிக்கப்பை  லவண்டும். 
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ஆய்வுப் பகுதி [டமய மண்ை ம் மற்றும் 
இடையக மண்ை ம்  (சுரங்க குத்தடகயின் 
சுற்றளவில் 10 கிம  ீ ஆரம்)] பற்றிய 
விாிவான உயிாியல் ஆய்வு 
லமற்பகாள்ளப்பை லவண்டும். தாவரங்கள் 
மற்றும் வி ங்கினங்களின் விவரங்கள், 
அழிந்து வரும், உள்ளூர் மற்றும் RET 
இனங்கள், தனித்தனியாக, டமய மற்றும் 
தாங்கல் மண்ை த்திற்கு தனித்தனியாக, 
அத்தடகய முதன்டம கள ஆய்வின் 
அடிப்படையில் வழங்கப்பை லவண்டும், 
இது தற்லபாதுள்ள  வி ங்கினங்களின் 
அட்ைவடணடய பதளிவாகக் குறிக்கிறது. 
ஆய்வுப் பகுதியில் ஏலதனும் 
திட்ைமிைப்பட்ை வி ங்கினங்கள் 
காணப்பட்ைால், அவற்டறப் 
பாதுகாப்பதற்கான பட்பஜட் 
ஒதுக்கீடுகளுைன் லதடவயான திட்ைமும் 
மாநி  வனம் மற்றும் வனவி ங்குத் 
துடறயுைன் க ந்தால ாசித்து, 
விவரங்கள் அளிக்கப்பை  லவண்டும். 
அடத பசயல்படுத்த லதடவயான நிதி 
ஒதுக்கீடு திட்ை மதிப்பின்  ஒரு பகுதியாக 

முதன்டம  கள  ஆய்வுகள்  மூ ம் திட்ைத்தின்  
டமய  மற்றும்  தாங்கல்  மண்ை த்தில்  உள்ள 
தாவரங்கள்  மற்றும்  வி ங்கினங்களின்  க டவ 
பற்றிய  விாிவான  ஆய்வு 
லமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. விவரங்கள்  பாரா 
3.5, அத்தியாயம்  III இல்  வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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பசய்யப்பை லவண்டும். 
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'அதிகமாக மாசுபட்ைதாக' 
அறிவிக்கப்பட்ை பகுதிகள் அல் து 
'ஆரவளி வரம்பின்' கீழ் வரக்கூடிய 
திட்ைப் பகுதிகள் (சுரங்க 
நைவடிக்டககளுக்கு நீதிமன்றக் 
கட்டுப்பாடுகடள ஈர்க்கும்) ஆகியடவயும் 
குறிப்பிைப்பை லவண்டும், லமலும் 
லதடவப்படும் இைங்களில், 
பாிந்துடரக்கப்பட்ை அதிகாாிகளின் 
அனுமதிச் சான்றிதழ்கள், உத்லதச சுரங்க 
நைவடிக்டககள் பாிசீலிக்கப்படும் 
வடகயில் SPCB அல் து மாநி  சுரங்கத் 
துடற பாதுகாக்கப்பட்டு வழங்கப்பை 
லவண்டும். 

பபாருந்தாது -- 

20 

இலதலபால், கைல ார திட்ைங்களுக்கு, 
CRZ வடரபைம், LTL ஐ வடரயறுக்கும் 
அங்கீகாிக்கப்பட்ை ஏபஜன்சிகளில் 
ஒன்றால் முடறயாக 
அங்கீகாிக்கப்பட்ைது. HTL, CRZ பகுதி, 
சுரங்க குத்தடக wrt CRZ இைம், 
சதுப்புநி ங்கள் லபான்ற கைற்கடர 
அம்சங்கள், ஏலதனும்  இருந்தால், 
வழங்கப்பை  லவண்டும். (குறிப்பு: CRZ 
இன் கீழ் வரும் சுரங்கத் திட்ைங்களும் 
சம்பந்தப்பட்ை  கைல ார மண்ை  
லம ாண்டம ஆடணயத்தின் ஒப்புதட ப் 
பபற லவண்டும்). 

பபாருந்தாது -- 
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திட்ைத்தால் பாதிக்கப்பட்ை மக்களுக்கான 
R&R திட்ைம்/இழப்பீடு விவரங்கள் (PAP) 
அளிக்கப்பை லவண்டும். R&R 
திட்ைத்டதத் தயாாிக்கும் லபாது, 

சுரங்க  நைவடிக்டககள்  சுரங்க குத்தடக 
பகுதிக்குள்  மட்டுலம  லமற்பகாள்ளப்படும். சுரங்க 
குத்தடக  பகுதி  முழுவதுலம  பட்ைா  நி ம். 
பகுதிக்குள்  மக்கள்    இல்ட . எனலவ, R&R 
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பதாைர்புடைய  மாநி /லதசிய மறுவாழ்வு 
& மீள்குடிலயற்றக் பகாள்டகடய 
பார்டவயில் டவத்திருக்க லவண்டும். 
எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் சமூகத்தின்  பிற 
நலிந்த பிாிவினடரப் பபாறுத்தமட்டில், 
குடும்பம் வாாியாக, லதடவ 
அடிப்படையி ான மாதிாி  கணக்பகடுப்பு, 
அவர்களின் லதடவகடள 
மதிப்பிடுவதற்கும், அதற்லகற்ப பசயல் 
திட்ைங்கடளத் தயாாித்து 
சமர்ப்பிப்பதற்கும், லகாட்ைத்தின் பிாிவு 
திட்ைங்கடள ஒருங்கிடணக்க லவண்டும். 
மாநி  அரசின் துடறகள். சுரங்க குத்தடக 
பகுதியில் அடமந்துள்ள  கிராமங்கள் 
மாற்றப்படுமா இல்ட யா என்படத 
பதளிவாக பவளிப்படுத்த ாம். 
கிராமங்களின் ஆர்&ஆர் மற்றும் சமூக-

பபாருளாதார அம்சங்கள் உட்பை 
கிராமங்களின் ஷில்லிங் பதாைர்பான 
பிரச்சிடனகள் அறிக்டகயில் 
விவாதிக்கப்பை லவண்டும். 

என்ற  லகள்வி  எழவில்ட . 
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ஒரு பருவம் (பருவமடழ அல் ாதது) 
(அதாவது மார்ச்-லம (லகாடை கா ம்); 
அக்லைாபர்-டிசம்பர்  (மடழக்கா த்திற்குப் 
பிந்டதய கா ம்) ; டிசம்பர்-பிப்ரவாி 
(குளிர்கா ம்) CPCB 2009 இன் 
அறிவிப்பின்படி சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 
குறித்த முதன்டம அடிப்படை தரவு, நீர் 
தரம், : இடரச்சல் நிட , மண் மற்றும் 
தாவரங்கள் மற்றும் வி ங்கினங்கள் 
லசகாிக்கப்பட்டு, AAQ மற்றும் பிற 
தரவுகள் EIA மற்றும் EMP அறிக்டகயில் 
லததி வாாியாக வழங்கப்படுகின்றன. 
தளம் சார்ந்த வானிட  தரவுகளும் 

 நுண்ணிய  வானிட , சுற்றுப்புற  காற்றின்  தரம், 
நீாின்  தரம், இடரச்சல்  நிட , மண்  மற்றும் 
தாவரங்கள்  & வி ங்கினங்கள்  ஆகியவற்றின்  
அடிப்படைத் தரவு  குளிர்கா த்தில்  (டிசம்பர் 
2021 முதல்  பிப்ரவாி  2022 வடர) 
லசகாிக்கப்பட்டு  அத்தியாயம்-III இன்  பாரா  3.3 
முதல்  3.5 வடர  விவாிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 காற்றின்  திடச  மற்றும்  உணர்திறன்  ஏற்பிகளின்  
இருப்பிைம்  ஆகியவற்டறக்  கருத்தில்  பகாண்டு 
கண்காணிப்பு  நிட யங்கள்  
லதர்ந்பதடுக்கப்பட்ைன. 

PM10 மாதிாியில்  இ வச  சிலிக்கா  க டவ 
பசய்யப்பட்ைது  மற்றும்  மதிப்புகள் 
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லசகாிக்கப்பை லவண்டும். கண்காணிப்பு 
நிட யங்களின் இருப்பிைம்  இப்படி 
இருக்க லவண்டும். ஆய்வுப் பகுதி 
முழுவடதயும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது 
மற்றும் முன்-ஆதிக்கம் பசலுத்தும் 
கீழ்க்காற்றின் திடச மற்றும்  உணர்திறன் 
ஏற்பிகளின் இருப்பிைத்டதக் கருத்தில் 
பகாண்டு 
நியாயப்படுத்தப்பட்ைது.ஆதிக்கம் 
பசலுத்தும் கீழ்நிட  திடசயில் சுரங்க 
குத்தடகக்கு 500 மீட்ைருக்குள் குடறந்தது 
ஒரு கண்காணிப்பு நிட யமாவது இருக்க 
லவண்டும்.கனிமவியல் PM10 க டவ, 
குறிப்பாக இ வச சிலிக்காவிற்கு, 
பகாடுக்கப்பை லவண்டும். 

கண்ைறியக்கூடிய  வரம்புக்குக்  கீலழ  (DL 
0.05mg/m3) காணப்படுகின்றன, இது 
பாிந்துடரக்கப்பட்ை  5mg/m3 வரம்பிற்குள்  
உள்ளது. 
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பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் திட்ைத்தின் 
தாக்கத்டத கணிக்க காற்றின் தர 
மாதிாியாக்கம் லமற்பகாள்ளப்பை 
லவண்டும். இது கனிமப் 
லபாக்குவரத்துக்கான வாகனங்களின் 
இயக்கத்தின் தாக்கத்டதயும் கணக்கில் 
எடுத்துக்பகாள்ள லவண்டும். 
பயன்படுத்தப்பட்ை மாதிாியின் 
விவரங்கள் மற்றும்  மாைலிங் பசய்ய 
பயன்படுத்தப்படும் உள்ளீட்டு 
அளவுருக்கள் வழங்கப்பை லவண்டும். 
காற்றின் தர வடரயடறகள், தளத்தின் 
இருப்பிைம், உணர்திறன்  ஏற்பிகளின் 
இருப்பிைம், ஏலதனும் இருந்தால், 
இருப்பிைம் ஆகியவற்டறத் பதளிவாகக் 
குறிக்கும் இருப்பிை வடரபைத்தில் 
காட்ைப்பை ாம். முன் ஆதிக்கம் 
பசலுத்தும் காற்றின்  திடசடயக் காட்டும் 
காற்று லராஜாக்கள் வடரபைத்தில் 

 காற்றின்  தர  மாைலிங்  விவரங்கள்  பாரா  4.2.2 

மற்றும்  அதன்  பதாைர்ச்சியான  துடண 

பாராக்கள்  EIA அறிக்டகயின்  அத்தியாயம்-IV 

இல்  வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 முன்பமாழியப்பட்ை  திட்ைத்தின்  காரணமாக  

காற்றின்  தரத்தில்  ஏற்படும்  தாக்கம், ல க்ஸ்  

சுற்றுச்சூழல்  பமன்பபாருளால்  

உருவாக்கப்பட்ை  AERMOD View Gaussian 

Plume Air Dispersion Model ஐப்  

பயன்படுத்தி  மதிப்பிைப்படுகிறது, இது 

நிட யான  காசியன்  ப்ளூம்  சிதறட  

அடிப்படையாகக்  பகாண்ைது. 

 மாதிாி  உருவகப்படுத்துதல்கள்  சுரங்க 

நைவடிக்டககளில்  இருந்து  எழும்  காற்று 

மாசுபாட்டிற்காக  பசய்யப்படுகின்றன, 

அதாவது  PM10, PM2.5. ஒரு  மணிலநர  
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குறிப்பிைப்பை ாம். வானிட  தரவுகடளப்  பயன்படுத்தி  தடர 

மட்ை  பசறிவு  (GLC) கணக்கிைப்படுகிறது  . 

 பிஎம்10, பிஎம்2.5 பசறிவுகளின்  

ஐலசாபிபளத்ஸ்  மற்றும்  கட்டுப்பாட்டு  

நைவடிக்டககளுக்கான  காட்சிகள்  

வடரயப்பட்டுள்ளன, இடவ  பைம்  எண்.4.1 

மற்றும்  4.2 இல்  பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 லமாசமான  சூழ்நிட யிலும்  கூை  அடிப்படை  

புள்ளிவிவரங்களுைன்  கூடிய  பசறிவுகள், 

PM10 ஐப்  பபாறுத்து  சுற்றுப்புற  காற்றின்  

தரத்தின்  மதிப்புகள்  55.1 g/m3 முதல்  77.8 

g/m3 வடரயிலும் PM2.5 ஐப்  

பபாறுத்தவடரயிலும்  இருப்படதக்  காண ாம். 

25.9 g/m3 முதல்  37.6 g/m3 வடரயி ான  

வரம்பில்  உள்ளன, அடவ  ஒவ்பவாரு  

வழக்கிலும்  சட்ை  வரம்புகளுக்குள்  உள்ளன. 
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திட்ைத்திற்கான நீர் லதடவ, அதன் 
இருப்பு மற்றும் ஆதாரம் ஆகியடவ 
வழங்கப்பை லவண்டும். விாிவான நீர் 
சமநிட யும் வழங்கப்பை லவண்டும். 
திட்ைத்திற்கு லதடவயான நன்னீர் 
லதடவடய குறிப்பிை லவண்டும். 

இந்தத்  திட்ைத்திற்கான  பமாத்த  நீர்த்  லதடவ  5.0 

KLD, இதில்  குடிநீர்  மற்றும்  வீட்டு 

உபலயாகத்திற்காக  1.0 KLD, தூசிடய  

அைக்குவதற்கு  3.0 KLD மற்றும்  பசுடம 

மண்ை த்திற்கு  1.0 KLD ஆகியடவ  அைங்கும். 

முதலில்  பவளி  நிறுவனங்களில்  இருந்து 

தண்ணீர்  பபறப்படும். பின்னர்  சுரங்க  குழி 

சம்ப்பில்  லசகாிக்கப்படும்  மடழநீர்  இதற்கு 

பயன்படுத்தப்படும். அதற்கான  நீர்  சமநிட  

வடரபைம்  பைம்  எண்  4.3 இல்  

காட்ைப்பட்டுள்ளது. 
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தண்ணீர் எடுப்பதற்கு தகுதியான 

பபாருந்தாது. -- 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய வரரவு அறிக்ரக - ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளின் உரைகல் 
மற்றும் கிராவல் குவாரி, குத்தரக பரப்பு 1.21.5 ஹெக்ைர,் அப்பாநாயக்கன்பைட்ி கிராமம், 
ஹவம்பக்ககாைர்ை தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவை்ைம், தமிழ்நாடு 

 

 

படைப்பாற்றல் பபாறியாளர்கள் & ஆல ாசகர்கள்
  

REV எண்: 00/DEC/22 

 டி 42 

 

 

அதிகாாியிைம் இருந்து  லதடவயான 
அனுமதி வழங்கப்பை லவண்டும். 
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திட்ைத்தில் லமற்பகாள்ள 
உத்லதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர் பாதுகாப்பு 
நைவடிக்டககள் பற்றிய விளக்கம் 
அளிக்கப்பை லவண்டும். திட்ைத்தில் 
முன்பமாழியப்பட்டுள்ள மடழநீர் 
லசகாிப்பு பற்றிய விவரங்கள் ஏலதனும் 
இருந்தால் வழங்கப்பை லவண்டும். 

 குவாாியில்  விழும்  மடழ  நீர்  குவாாியின்  மிகக் 

குடறந்த அளவில்  உள்ள சம்ப்பில்  

லசகாிக்கப்படும். இந்த  சம்ப், பவளிலயறும்  

முன், பவளிலயற்றத்துைன்  திைப்பபாருள்கள்  

பவளிலயறுவடதத்  தடுக்க, தீர்வுக்  குளமாகச்  

பசயல்படும். முதலியன 

 லமற்பரப்பு  ஓட்ை  லம ாண்டமடய  லநாக்கி, 

600 மீ நீளமுள்ள ஒரு மாட  வடிகால் 

குவாாிடயச் சுற்றி  கட்ைப்பட்டு, வண்ைல்  

பபாறிகளுைன்  கூடிய  குடிலயற்றக்  குளத்துைன்  

இடணக்கப்படும். குடியிருக்கும்  குளத்தில்  

இருந்து  மிதமிஞ்சிய  பதளிவான  நீர்  கீழ்நிட  

பயனர்களுக்கு  பாயும். லமற்பரப்பு  ஓட்ை  

லம ாண்டம  கட்ைடமப்புகள்  d iagram பைம் 

எண்  4.4, அத்தியாயம்-IV இல் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 நீர்  நுகர்வு  மற்றும்  மடழநீர்  லசகாிப்டபக் 

குடறப்பதற்கான  முடறகள்  பிாிவு 4.3.4, 

அத்தியாயம்-IV இல்  பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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லமற்பரப்பு மற்றும் நி த்தடி நீாின் 
தரத்தில் திட்ைத்தின் தாக்கம். மதிப்பீடு 
பசய்யப்பை லவண்டும் மற்றும் 
லதடவயான பாதுகாப்பு நைவடிக்டககள், 
லதடவப்பட்ைால், வழங்கப்பை லவண்டும். 

 பாதுகாப்பு  வ யத்தில்  நல்  லதாட்ைமும்  

லமற்பகாள்ளப்படும். இந்த  நீர்நிட யில்  

கழிவுநீடர  பவளிலயற்றும்  திட்ைம்  எதுவும் 

இல்ட . 

   டவப்பார்  ஆறு  மற்றும்  அதன்  துடண 

நதியான  நதி  குத்தடக  பகுதியிலிருந்து  

முடறலய  320 மீட்ைர்  (வைக்கு) மற்றும்  90  மீ  
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(லமற்கு) பதாட வில்  அடமந்துள்ளது. புவி 

இயற்பியல்  ஆய்வின்  அடிப்படையில், ஆய்வுப்  

பகுதியில்  60 மீட்ைர்  ஆழம்  வடர  உடைந்த 

மண்ை ம்/ பிளவு  நரம்புகள்  எதுவும்  இல்ட . 

 மடழக்கா ங்களில்  டவப்பாற்றில்  லமற்பரப்பு  

நீர்  ஓட்ைம்  மட்டுலம  காணப்படும், மீதமுள்ள 

கா த்தில்  அது  கிட்ைத்தட்ை  வறண்டு 

காணப்படும். எனலவ, திட்ை  

பசயல்பாடுகளால்  அருகில்  உள்ள 

நீர்நிட களில்  பபாிய  பாதிப்பு  எதுவும் 

ஏற்பைாது. 

 சுரங்கத்தின்  இறுதி  குழி ஆழம்  20  மீ. 

இப்பகுதியில்  நி த்தடி  நீர்  மட்ைம்  இந்த 

மட்ைத்திற்கு  கீலழ  உள்ளது. எனலவ, 

கல்குவாாி  நைவடிக்டகயால்  நி த்தடி  நீர் 

எதிர்பார்க்கப்பைாத  மற்றும்  நி த்தடி  நீர் 

குறிப்பிைத்தக்க  அளவில்  பாதிக்கப்பைாது. 
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உண்டமயான கண்காணிக்கப்பட்ை 
தரவுகளின் அடிப்படையில், லவட  
பசய்வது நி த்தடி  நீாில் குறுக்கிடுமா 
என்பது பதளிவாகக் காட்ைப்பை ாம். 
இது சம்பந்தமாக  லதடவயான தரவு 
மற்றும் ஆவணங்கள்  வழங்கப்பை ாம். 
லவட  நி த்தடி நீர் அட்ைவடணயில் 
குறுக்கிடும் பட்சத்தில், விாிவான நீர் 
புவியியல் ஆய்வு லமற்பகாள்ளப்பட்டு 
அறிக்டக சமர்ப்பிக்கப்பை லவண்டும். 
அறிக்டகக்கு இடைலய உள்ள 
நீர்நிட களின் விவரங்கள்  மற்றும் இந்த 
நீர்நிட களில் சுரங்க நைவடிக்டககளின் 
தாக்கம்  ஆகியடவ அைங்கும். நி த்தடி 

 கிடைக்கக்கூடிய  தகவல்கள்  மற்றும்  புவி 

இயற்பியல்  ஆய்வுகளின்  அடிப்படையில்  

திட்ைப்  பகுதி  லமாசமான  நி த்தடி  நீர்  திறன்  

பகாண்ைதாகக்  கருதப்படுகிறது. உற்பத்தி 

நீர்நிட கள்  60m BGL ஆழத்திற்கு  அப்பால் 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தவிர, சுரங்கப்  பகுதி 

கடினமான  கச்சிதமான  பாடறகடளக் 

பகாண்டுள்ளது, சுரங்கத்திற்குள்  பபாிய  நீர் 

கசிவு  எதிர்பார்க்கப்பைவில்ட . 

முன்பமாழியப்பட்ை  குவாாி  பகுதிக்கு  அருகில் 

ஏற்கனலவ  குவாாி  லபாைப்பட்ை  குழிகளில்  நீர் 

கசிவு இல்ட . எனலவ, முன்பமாழியப்பட்ை  
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நீருக்கு அடியில் லவட  பசய்வதற்கும், 
நி த்தடி நீடர உறிஞ்சுவதற்கும் மத்திய 
நி த்தடி நீர் ஆடணயத்திைம் 
லதடவயான அனுமதிடயப்  பபற்று அதன் 
நகல் வழங்கப்பை லவண்டும். 

ஆழம்  வடர  கரடுமுரைான  கல் குவாாி 

பசய்வது, நி த்தடி  நீர்  நிட களில்  

அப்பகுதியில்  பாதகமான  தாக்கத்டத 

ஏற்படுத்தாது. 

 சுரங்கத்தின்  இறுதி  குழி ஆழம்  20  மீ. 

இப்பகுதியில்  நி த்தடி  நீர்  மட்ைம்  இந்த 

மட்ைத்திற்கு  கீலழ  உள்ளது. எனலவ, 

கல்குவாாி  நைவடிக்டகயால்  நி த்தடி  நீர் 

எதிர்பார்க்கப்பைாத  மற்றும்  நி த்தடி  நீர் 

குறிப்பிைத்தக்க  அளவில்  பாதிக்கப்பைாது. 

 நீர்  புவியியல்  ஆய்வின்  விவரங்கள்  பாரா  3.6, 

அத்தியாயம்  - III இல்  பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

29 

குத்தடகப் பகுதி வழியாகச் பசல்லும் 
பருவகா  அல் து லவறு  எந்த 
நீலராடையின்  விவரங்கள் மற்றும் 
முன்பமாழியப்பட்ை மாற்றம் / 
திடசதிருப்பல், ஏலதனும் இருப்பின், அது 
நீாியல் துடறயில் ஏற்படும் தாக்கம் 
ஆகியவற்டறக் பகாண்டு வர லவண்டும். 

ஸ்ைாண்ைர்ட்  ToR புள்ளி  எண்.27ல்  லமல  

பதி ளித்தது. 
-- 

30 

தளத்தின் உயரம், லவட  பசய்யும் ஆழம், 
நி த்தடி நீர் அட்ைவடண லபான்றடவ. 
AMSL மற்றும் bgl இரண்டிலும் 
வழங்கப்பை  லவண்டும். அதற்கான திட்ை 
வடரபைமும் வழங்கப்பை ாம். 

 சுரங்க  குத்தடகக்கு  விண்ணப்பித்த  பகுதி 

பமன்டமயான  சமபவளி  நி ப்பரப்பாகும். 

குத்தடக  பகுதியின்  ஒரு  பகுதி  ஏற்கனலவ 

பவட்டி  எடுக்கப்பட்டுள்ளது. குத்தடகப்  

பகுதியின்  நி ப்பரப்பு  சுமார்  97m RL வடர  

உள்ளது. 

 சுரங்கத்தின்  இறுதி  குழி ஆழம்  20  மீ. 

இப்பகுதியில்  நி த்தடி  நீர்  மட்ைம்  இந்த 

மட்ைத்திற்கு  கீலழ  உள்ளது. 
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ஒரு கா க்பகடுவுைன் கூடிய 
முற்லபாக்கான பசுடமப் பட்டை 

குத்தடகப் பகுதியில், சுற்றளவுக்கு 7.5மீ 4-20 
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லமம்பாட்டுத் திட்ைம் அட்ைவடண 
வடிவத்தில் (லநாியல் மற்றும்  அளவு 
கவலரஜ், தாவர இனங்கள் மற்றும்  கா  
அளவு ஆகியவற்டறக் குறிக்கும்) 
தயாாிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பை 
லவண்டும், அடத மனதில் டவத்து, 
அடதத் பதாைங்கும்  லபாது முன்னலர 
பசயல்படுத்த லவண்டும். திட்ைம். 
லதாட்ைம் மற்றும் ஈடுபசய்யும் காடு 
வளர்ப்பின் கட்ைம் வாாியான திட்ைம், 
லதாட்ைத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி மற்றும் 
நைவு பசய்யப்படும் இனங்கள் 
ஆகியவற்டறக் குறிக்கும் வடகயில் 
பதளிவாக பட்டியலிைப்பை லவண்டும். 
ஏற்கனலவ நைவு பசய்த விவரங்கடள 
அளிக்க லவண்டும். பசுடமப் பட்டைக்கு 
லதர்ந்பதடுக்கப்பட்ை தாவர இனங்கள் 
அதிக சுற்றுச்சூழல் மதிப்டபக் 
பகாண்டிருக்க லவண்டும் மற்றும் உள்ளூர் 
மற்றும் பூர்வீக இனங்கள் மற்றும் 
மாசுபாட்டை பபாறுத்துக்பகாள்ளும் 
இனங்கள் ஆகியவற்றிற்கு  முக்கியத்துவம் 
அளித்து உள்ளூர் மக்களுக்கு நல்  
பயன்பாட்டு மதிப்பாக இருக்க லவண்டும். 

பாதுகாப்புத் மண்ை ப் பகுதியில் தாவர 

வளர்ச்சி மற்றும் அழகியட  லமம்படுத்த 

கிாீன்பபல்ட் / லதாட்ைம் லமற்பகாள்ளப்படும். 

குத்தடக பகுதியிலும் அடதச் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளிலும் சுமார் 650 மரங்கள் நைப்படும். 

இது பற்றிய விவரங்கள் அட்ைவடண எண்.4.16, 

அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

32 

இத்திட்ைத்தின் காரணமாக உள்ளூர் 
லபாக்குவரத்து உள்கட்ைடமப்பில் 
ஏற்படும் தாக்கம் சுட்டிக்காட்ைப்பை 
லவண்டும். தற்லபாடதய சாட  
பநட்பவார்க்கில் (திட்ைப் பகுதிக்கு 
பவளிலய உள்ளடவ உட்பை) திட்ைத்தின் 
விடளவாக டிரக் லபாக்குவரத்தில் 
திட்ைமிைப்பட்ை அதிகாிப்பு, அதிகாிக்கும் 
சுடமகடளக் டகயாளும் திறன் உள்ளதா 
என்படதக் குறிக்கும் வடகயில்  பசயல்பை 

இந்த முன்பமாழியப்பட்ை குவாாியில் இருந்து 

முழு பவளியீடும் பவவ்லவறு அளவுகளில் 

கற்கடள   கட்டிைக் கற்கள், லவலி கற்கள், 

லபான்றவற்டற பகாண்டு பசல் ப்படும். 

லபாக்குவரத்து ஆய்வின் விவரங்கள் பிாிவு 4.9, 

அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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லவண்டும். உள்கட்ைடமப்டப 
லமம்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு, 
சிந்திக்கப்பட்ைால் ( மாநி  அரசு லபான்ற 
பிற நிறுவனங்களால் எடுக்கப்படும் 
நைவடிக்டக உட்பை ) உள்ளைக்கப்பை 
லவண்டும். இந்திய  சாட  காங்கிரஸின் 
வழிகாட்டுதல்களின்படி, திட்ை 
ஆதரவாளர் லபாக்குவரத்தின் தாக்கத்டத 
ஆய்வு பசய்ய லவண்டும். 

33 

சுரங்கத் பதாழி ாளர்களுக்கு 
வழங்கப்படும் ஆன்டசட்  தங்குமிைம் 
மற்றும் வசதிகள் பற்றிய விவரங்கள் EIA 
அறிக்டகயில் லசர்க்கப்பை லவண்டும். 

இது  முன்பமாழியப்பட்ை  திட்ைமாகும். சுரங்க 

அலுவ கம், முதலுதவி  அடற, ஓய்வு 

தங்குமிைங்கள், கழிவடறகள்  லபான்ற  தள 

லசடவகள்  அடர  நிரந்தர  கட்ைடமப்புகளாக  

வழங்கப்படும். 
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சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய நி ப் பயன்பாடு 
மற்றும் பவட்டிபயடுக்கப்பட்ை 
பகுதிகடள (திட்ைங்கள்  மற்றும் 
லபாதுமான எண்ணிக்டகயி ான 
பிாிவுகளுைன்) மீட்பைடுத்தல் மற்றும் 
மறுசீரடமத்தல் ஆகியடவ EIA 
அறிக்டகயில் பகாடுக்கப்பை லவண்டும். 

சுரங்கத்திற்குப்  பிந்டதய கட்ைத்தில், 1.00.0 

பெக்லைர் பகுதி முழுவதும் நீர்நிட களாகவும், 

0.03 பெக்லைர் சுரங்க சாட கள் மற்றும் 

உள்கட்ைடமப்புகளாகவும், 0.07.0 பெக்லைர் 

தாவரங்களால் மூைப்பட்டிருக்கும் மற்றும் 0.05.5 

பெக்லைர் தடையற்ற பகுதியாகவும் இருக்கும். 

0.06.0 ஃபபன்சிங்காக இருக்கும். 
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இந்தத் திட்ைத்தின் பதாழில்சார் சுகாதார 
பாதிப்புகள் எதிர்பார்க்கப்பை லவண்டும் 
மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ை தடுப்பு 
நைவடிக்டககள் விாிவாக விவாிக்கப்பை 
லவண்டும். முன் லவட  வாய்ப்பு 
மருத்துவ பாிலசாதடன மற்றும் கா முடற 
மருத்துவ பாிலசாதடன அட்ைவடணகள் 
பற்றிய விவரங்கள் EMP இல் 
இடணக்கப்பை லவண்டும். சுரங்கப் 
பகுதியில் முன்பமாழியப்பட்ை 

பதாழில்சார் ஆலராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

அம்சங்களின் விவரங்கள் பாரா 4.8.2, 

அத்தியாயம்-IV இன் உட்பிாிவுகளின் கீழ் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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லதடவயான வசதிகளுைன்  கூடிய திட்ைக் 
குறிப்பிட்ை பதாழில்சார்  சுகாதாரத் 
தணிப்பு நைவடிக்டககள் விாிவாக 
இருக்க ாம் 

36 

திட்ைத்தின் பபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 
மற்றும் பாதிப்பு மண்ை த்தில் உள்ள 
மக்களுக்கான அது பதாைர்பான 
நைவடிக்டககள் முடறயாக மதிப்பீடு 
பசய்யப்பை லவண்டும் மற்றும் 
முன்பமாழியப்பட்ை தீர்வு நைவடிக்டககள் 
பட்பஜட் ஒதுக்கீடுகளுைன் விாிவாக 
விவாிக்கப்பை  லவண்டும். 

 இடையக  மண்ை த்தில்  நைத்தப்பட்ை  சமூகப்  

பபாருளாதார  ஆய்வின்  விவரங்கள்  பாரா 

3.2.4, அத்தியாயம்-III இல்  

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 CER நைவடிக்டககள்  மூ ம்  பபாது  சுகாதார 

வசதிகள்  லமலும்  லமம்படுத்தப்படுவடத  

லநாக்கமாகக்  பகாண்டு, அவ்வப்லபாது  

சுகாதார  பாிலசாதடனகள், உள்ளூர் 

மக்களுக்கான  மருத்துவ  முகாம்கள் 

நைத்தப்படும். 
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திட்ை ஆதரவாளரால் வழங்க 
முன்பமாழியப்பட்ை  உள்ளூர் சமூகத்திற்கு 
சமூக பபாருளாதார முக்கியத்துவம் 
மற்றும் பசல்வாக்கின் நைவடிக்டககள் 
சுட்டிக்காட்ைப்பை லவண்டும். 
முடிந்தவடர, பசயல்படுத்துவதற்கான 
கா  அளவுகளுைன் அளவு பாிமாணங்கள் 
பகாடுக்கப்பை ாம். 

 சுற்றியுள்ள  பகுதியின்  சமூக  பபாருளாதார  

வளர்ச்சிடய  லநாக்கி, முன்பமாழிபவர் 

கார்ப்பலரட்  சுற்றுச்சூழல்  பபாறுப்பின்  கீழ்  

ரூ.5  ட்சத்டத  ஒதுக்கியுள்ளது  . CER இன்  

கீழ்  அடையாளம்  காணப்பட்ை  

நைவடிக்டககள்  அருகிலுள்ள  அரசு 

பள்ளிகளில்  படிப்படியாக  

பசயல்படுத்தப்படும். லதடவ  மற்றும் 

முன்னுாிடம  அடிப்படையில்  உள்ளூர் 

மக்களுைன்  க ந்தால ாசித்து  

பசயல்படுத்தப்படும். அதன்  விவரங்கள்  பாரா 

4.7, அத்தியாயம்-IV இல்  வழங்கப்பட்டுள்ளன 

4-23 
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சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகடளத் தணிக்க 
விாிவான சுற்றுச்சூழல் லம ாண்டமத் 
திட்ைம் (EMP), நி  பயன்பாட்டின் 

 விாிவான  சுற்றுச்சூழல்  லம ாண்டமத்  திட்ைம் 

மற்றும்  அதன்  பசய ாக்கம்  லபான்றடவ 

அத்தியாயம்  X இல்  வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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மாற்றம், விவசாயம் மற்றும் லமய்ச்சல் 
நி ங்களின் இழப்பு, ஏலதனும்  இருந்தால், 
பதாழில்சார் சுகாதார பாதிப்புகள் மற்றும் 
முன்பமாழியப்பட்ை திட்ைத்திற்கு 
குறிப்பிட்ை பிற பாதிப்புகள் ஆகியடவ 
அைங்கும். 
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பபாது கருத்துக் லகட்பு புள்ளிகள் மற்றும் 
திட்ை முன்பமாழிபவாின் அர்ப்பணிப்பு 
மற்றும் அடத பசயல்படுத்துவதற்கான 
பட்பஜட் ஏற்பாடுகளுைன்  கா க்பகடுவு 
பசயல் திட்ைமும்  வழங்கப்பை  லவண்டும் 
மற்றும் திட்ைத்தின்  இறுதி EIA/EMP 
அறிக்டகயில் இடணக்கப்பை லவண்டும். 

 இந்த  வடரவு EIA/EMP அறிக்டகயானது, 

பபாது  விசாரடண நடைமுடறகடள  

நைத்துவதற்கான  திட்ைமிைப்பட்ை  லததி 

மற்றும்  லநரத்டத  இரண்டு  உள்ளூர் 

பசய்தித்தாள்களில்  30 நாட்களுக்கு  முன்  

அறிவித்த  பிறகு, மாவட்ை  ஆட்சியர்  மற்றும் 

மாநி  மாசுக்கட்டுப்பாட்டு  வாாிய  

அதிகாாிகள்  மூ ம்  கட்ைாய  

நடைமுடறகளின்படி  பபாது  ஆல ாசடனக்கு 

பவளிப்படுத்தப்படும். 

 பபாது  விசாரடணயின்  லபாது  

பங்குதாரர்களின்  கருத்துக்கள், கவட கள் 

மற்றும்  ஆட்லசபடனகள்  பதிவு  பசய்யப்படும். 

அடனத்து  பபாது  வினவல்களும், திட்ை  

முன்பமாழிபவர்  மற்றும்  சம்பந்தப்பட்ை  

அதிகாாிகளின்  லகள்விக்கான  பதில்களும்  

பதிவு  பசய்யப்பட்டு, தமிழ்நாடு  SEIAA இன்  

ஒப்புதலுக்காக  EIA/EMP அறிக்டகயில்  

இடணக்கப்படும். 
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திட்ைத்திற்கு எதிராக நிலுடவயில் உள்ள 
வழக்குகளின் விவரங்கள், ஏலதனும் 
இருந்தால், திட்ைத்திற்கு  எதிராக ஏலதனும் 
நீதிமன்றத்தால் வழிநைத்தப்படும் / 

 திட்ைத்திற்கு  எதிராக எந்த  வழக்கும் 

நிலுடவயில்  இல்ட . 
-- 
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உத்தரவுைன் பகாடுக்கப்பை லவண்டும். 
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திட்ைத்தின் பச வு (மூ தன பச வு 
மற்றும் பதாைர் பச வு) மற்றும் EMP ஐ 
பசயல்படுத்துவதற்கான பச வு 
பதளிவாக குறிப்பிைப்பை லவண்டும். 

 திட்ைச்  பச வு  ரூ. 32,16,876/- ட்சங்கள். 

 EMP நைவடிக்டககளுக்கு, மூ தனச்  பச வின்  

கீழ்  ரூ.7.98   ட்சம்  ஒதுக்கப்படுகிறது. தவிர, 

பதாைர்  பச வின்  கீழ்  ஆண்டுக்கு  ரூ.5.18 

 ட்சம்  பச விைப்படும். மாசுக்கட்டுப்பாட்டு  

நைவடிக்டககள், சுற்றுச்சூழல்  கண்காணிப்பு  

லபான்றவற்றின்  பராமாிப்புக்கான  அடனத்து  

பதாைர்ச்சியான  பச வுகளும்  வருவாயில்  

இருந்து  ஈடுபசய்யப்படும். 

2-14 
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லபாிைர் லம ாண்டமத் திட்ைம் 
தயாாிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்டகயில் 
லசர்க்கப்படும். 

பிாிவு 7.4.1, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது . 
7-16 
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திட்ைம் பசயல்படுத்தப்பட்ைால், 
திட்ைத்தின் ப ன்கள் விவாிக்கப்பை 
லவண்டும். திட்ைத்தின் ப ன்கள், 
சுற்றுச்சூழல், சமூகம், பபாருளாதாரம், 
லவட  வாய்ப்பு லபான்றவற்டற 
பதளிவாகக் குறிக்கும். 

 முன்பமாழியப்பட்ை  கல்  குவாாியானது  இந்த 
பிராந்தியத்திற்கு  லவட  வாய்ப்புகள், 
உள்ளூர்  மக்களின்  தனிநபர்  வருமானம், 
கல்வி, சுகாதாரம், உள்கட்ைடமப்பு  
லபான்றவற்றில்  லமம்படுத்தப்பட்ை  சமூக  ந  
வசதிகள்  லபான்ற  துடறகளில்  பயனளிக்கும். 

 லநரடியாக 18 லபருக்கும், மடறமுகமாக  
ஏராளமானவர்களுக்கும்  லவட வாய்ப்பு.சமூக 
பபாருளாதார  அபிவிருத்தி  நைவடிக்டககடள  
லமற்பகாள்வதன்  மூ ம், உள்ளூர்  சமூக 
அபிவிருத்தி  எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அலத 
லநாக்கில், ஆதரவாளர்  ரூ. CER இன்  கீழ்  
பல்லவறு  நைவடிக்டககளுக்கு  5  ட்சம். 
பல்லவறு  சமூக  ந ப்  பணிகளுக்காக 
ஒதுக்கப்படும்  CER நைவடிக்டககளில்  
இருந்து, குத்தடக  பகுதிக்கு  அருகில்  உள்ள 
கிராமங்கள்  பயனடையும். 
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அத்தியாயம் -1  அறிமுகம் 

1.1 அறிக்ரகயின் கநாக்கம்: 

திரு. ஜி. கனிராஜ் அவரக்ள், விருதுநகர் மாவை்ைம் ஹவம்பக்ககாை்ரை  

வை்ைம், அப்ரபயநாயக்கன்பை்டி கிராமத்தில், சர்கவ எண் 202/1A2  ல், 1.21.5 

ஹெக்ைர் சுரங்க குத்தரக பரப்பளவில் 87,982.25 மீ3 உரைகல் மற்றும் 

14,978.75 மீ3 கிராவல் 5 ஆண்டுகளுக்கு 20மீ (BGL) ஆழம் வரர உற்பத்தி 

ஹசய்ய விண்ணப்பித்துள்ளார.்  

இந்த உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கு திரு. ஜி. கனிராஜ் அவரக்ள் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிரய ஹபற விண்ணப்பித்துள்ளார.் 

இந்த சுரங்க  குத்தரகயின் பரப்பு 5 ஹெக்ைரக்்கு குரறவாக இருந்தும், 500மீ 

சுற்றுளவில் உள்ளமற்ற சுரங்க குத்தரககரளயும் கணக்கிடும் ஹபாழுது 

ஹமாத்தமாக 5 ஹெக்ைரக்்கு கூடுதலாக உள்ளதால் இந்த திை்ைம் பி1 கூை்டு 

வரகக்கு (B1 Cluster Category) உை்பை்டு சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் 

பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ரக தயாரித்தல் மற்றும் (EIA/EMP REPORT), 

ஹபாதுமக்கள் கருத்து ககை்பு அவசியமாகிறது. இந்த குவாரிக்கு அருகில் 

திரு. ஜி. கனிராஜ் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரிரய தவிர, 

திருமதி.R.காயத்திரியின், திரு.S.ரகுபதி மற்றும் திரு.S.ராம்ராஜ் ஆகிகயார ்

உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரிகளுக்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிரய 

ஹபற  விண்ணப்பித்துள்ளனர.் ஆதலால் நான்கு விண்ணப்பித்துள்ள 

குவாரிகரள உள்ளைக்கிய  ஒை்டுஹமாத்த கூை்டு சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் 

மற்றும் தனி தனி பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்ரக (EIA/EMP REPORT), 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு குறிப்பீை்டின்படி (ToR)  தயாரிக்கப்பை்டுள்ளது. 

 திை்ைத்தின் 500மீ சுற்றளவில் அரமந்துள்ள குவாரிகளின் விவரங்கள் 

இரணப்பு-12 இல் ஹகாடுக்கப்பை்டுள்ளது. தவிர, கிளஸ்ைர் விரிவாக்கத்தில் 

மற்ற சுரங்கங்கள் உள்ளன. பாரா  7.3, அத்தியாயம்-VII இல் ஒை்டுஹமாத்த 

தாக்க ஆய்வு கமற்ஹகாள்ளப்பை்டு வழங்கப்பை்டுள்ளது. 
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பைம் 0. : 1கிளஸ்ைரில் உள்ள முன்ஹமாழியப்பை்ை குவாரிகளின் 

ஹசயற்ரகக்ககாள் பைங்கள் 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இந்த வரரவு EIA/EMP அறிக்ரக திரு. ஜி. கனிராஜ்ன் உரைகல் மற்றும் 

கிராவல் குவாரிக்காக தயாரிக்கப்பை்டுள்ளது. 

இந்த EIA/EMP அறிக்ரக, SEIAA, தமிழ்நாடு 23.03.2022 கததியிை்ை அவரக்ளின் 

கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.8925/SEAC/ToR1118/2022 இல் வழங்கிய 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு குறிப்பீை்டின் (TOR) அடிப்பரையிலும்   ,   MoEF & CC -  

ஹசப்ைம்பர் 2002  பரிந்துரரக்கப்பை்ை அறிவிப்பின்படியும் மற்றும் 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைத்தின் (approved mining plan) 

ஹபாதுவரரவுக்குை்பை்டு தயாரிக்கப்பை்டுள்ளது. 
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1.2 திை்ைம் மற்றும் திை்ை விண்ணப்பதாரரின் விவரங்கள்: 

1.2.1 திை்ைத்தின் விவரங்கள்: 

அை்ைவரண 0. 1திை்ைத்தின் விவரங்கள் 

1 
திை்ைத்தின் 
ஹபயர ்

திரு ஜி. கனிராஜ் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 

2 அளவு 1.21.5 ஹெக்கைர ்

3 

ஐந்து 
ஆண்டுகளுக்கு 
உற்பத்தி 

உரைகல் – 87,982.25 மீ3 

கிராவல் – 14,978.75மீ3 

4 இறுதி ஆழம் 5 வருை காலத்திற்கு 20 மீ 

5 
நில 
வரகப்பாடு 

இது விண்ணப்பதாரரின் ஹபயரில் உள்ள பை்ைா நிலம் 

2 இைம் 

 சர்கவ எண்: 202/1A2 

கிராமம்: அப்பநாயக்கன்பை்டி 

தாலுகா : ஹவம்பக்ககாை்ரை 

மாவை்ைம்: விருதுநகர் 

மாநிலம்: தமிழ்நாடு 

அை்ைவரண 0. 2: திை்ை விண்ணப்பதாரர் விவரங்கள் 

1 
விண்ணப்பதாரர ்
ஹபயர ்

ஜி.கனிராஜ் 

2 முகவரி 20c, இந்திரா நகர,் திருகவங்கைம், சங்கரன்ககாவில் 
தாலுக்கா, ஹதன்காசி மாவை்ைம். – 227719. 

3 ஹதாைர்பு எண் 9942017748 

4 
மின்னஞ்சல் 
முகவரி kanirajg@yandex.com 

விண்ணப்பதாரர், இந்தத் திை்ைத்தின் நிதித் கதரவரயப் பூரத்்தி ஹசய்து, 

சை்ைப்பூரவ் கதரவகளின்படி சுரங்க நைவடிக்ரககள் 

கமற்ஹகாள்ளப்படுவரத உறுதி ஹசய்வார். 
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அை்ைவரண 0. 3: சை்ைப்பூரவ் ஒப்புதல்கள் 

வ.எண் ஒப்புதல் 
வழங்கியவர ் கடிதத்தின் எண் 

மற்றும் கததி 

குறிப்பு 

1.  

குத்தரக 
அனுமதி 
கடிதம்  
(Precise area 
communication 
letter) 

உதவி 
இயக்குநர் 
புவியியல் 
மற்றும் 
சுரங்கத் 
துரற, 
விருதுநகர ்

KV1/158/2021 
கததி: 13.08.2021 

இரணப்பு-

1 

2.  

சுரங்க திை்ை 
ஒப்புதல் 
(Mining Plan 

Approval ) 

உதவி 
இயக்குனர,்  
புவியியல் 
மற்றும் 
சுரங்கத்துரற, 
விருதுநகர ்

KV1/158/2021 , 
கததி 01.09.2021. 

இரணப்பு-

2 

3.  

500மீ 
சுற்றளவில் 
உள்ள மற்ற 
குவாரிகளின் 
விவரங்கள் 

உதவி 
இயக்குநர் 
புவியியல் 
மற்றும் 
சுரங்கத் துரற 
விருதுநகர ்

KV1/158/2021, 
கததி 26.10.2021 . 

இரணப்பு-

12 

அரசு அனுமதி  கடிதத்தின் படி வண்டி பாரதக்கு 10மீ பாதுகாப்பு 

இரைஹவளியும், அருகிலுள்ள பை்ைா நிலங்களுக்கு 7.5 மீ பாதுகாப்பு 

இரைஹவளியும். விைப்பை்டுள்ளது. 

1.3 திை்ைத்தின் சுருக்கமான விளக்கம், அளவு, இைம் மற்றும் 

முக்கியத்துவம்: 

1.3.1 திை்ைத்தின் தன்ரம, அளவு மற்றும் இைம்: 

அை்ைவரண 0. 4: திை்ைத்தின் தன்ரம பற்றிய சுருக்கமான விளக்கம் 

1. 
அை்ைவரண 

வரிரச எண் 
1(அ), சிறு கனிமங்களின் சுரங்கம் 

2. ஹசயல்வரக புதிய திை்ைம் 
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3. வரம்பு B1 (கூை்டு வரக) 

4. கனிம வரக உரைகல் மற்றும் கிராவல்  

5. வரகயினம் சிறு தாது (Minor Minerals) 

2. சுரங்க முரற 

ஹவடித்தல் இல்லாமல் இயந்திரமயமாக்கப்பை்ை 

திறந்த ஹவளி சுரங்க   முரறயில், ஜாக்ொம்மர ்

துரளயிடுதல், ஹபதர் & கவை்சஸ் மூலம் கை்டிைக் 

கற்கள் மற்றும் கவலி கற்களுக்கு ரகமுரறயில் 

உரைத்தல், , ரகமுரறயாக ஏற்றுதல் மற்றும் 

கதரவப்படும் வாடிக்ரகயாளரக்ளுக்கு  லாரிகள் 

மூலம் கபாக்குவரத்து. 

7. 
இறுதி 

பயன்பாடு 

 கமல் சரரள கலாகைர் மூலம் டிப்பரில் ஏற்றப்பை்டு 

கதரவப்படும் வாடிக்ரகயாளரக்ளுக்கு விற்பரன 

ஹசய்யப்படும். எடுக்கப்பை்ை  கல் கை்டிைக் கற்கள் 

மற்றும் கவலி கற்களுக்கு மற்றும் கதரவப்படும் 

வாடிக்ரகயாளரக்ளுக்கு கபாக்குவரத்துக்காக 

லாரிகளில் ரகமுரறயாக ஏற்றப்படும். 

திை்ைத்தின் இைம்:  

அை்ைவரண 0. 5: திை்ைத்தின் இைம் 

வ.எண் விவரங்கள் விளக்கம் 

1. 
இைம் அப்பநாயக்கன்பை்டி கிராமம், 

ஹவம்பக்ககாை்ரை தாலுகா , விருதுநகர் 
மாவை்ைம், தமிழ்நாடு 

2. 
மூரல 
ஒருங்கிரணப்
புகள் 

அை்சகரரக : 9° 17' 44.4”N முதல் 9° 17' 50.3”N 

தீரக்்ககரரக : 77° 41' 32.2”E முதல் 77° 41' 43.0”E 

3. கைாகபாஷீை் 
எண் 

58 ஜி / 11.12 14 & 15 
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இருப்பிை விவரங்கள் பாரா 2.3, அத்தியாயம்-II இல் கமலும் விரிவாகக் 

ஹகாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 

1.3.2 உள்நாடு மற்றும் பிராந்தியத்திற்கான முக்கியத்துவம் : 

இந்த குவாரியில் இருந்து உரைகல் மற்றும் கிராவல் உள்நாை்டு கதரவரய 

பூரத்்தி ஹசய்யும். சுரங்கத்தின் உற்பத்தி மற்றும் முரற புவியியல் 

காரணிகள், நிரூபிக்கப்பை்ை ஹதாழில்நுை்பத்தின் கிரைக்கும் தன்ரம, 

ஹபாருளுக்கான கதரவ கபான்றவற்ரறக் கருத்தில் ஹகாண்டு 

திை்ைமிைப்பை்டுள்ளது. மாநில அரசின் உத்தரவின்படி பாதுகாப்புத் விதிகள் 

திை்ைமிைல் நிரலயிகலகய விைப்பை்டுள்ளன. முரறயான மற்றும் விஞ்ஞான 

சுரங்கம் கமற்ஹகாள்ளப்படும். இத்திை்ைத்தின் மூலம் 18 கபருக்கு கவரல 

வாய்ப்பு கிரைக்கும். ஆதரவாளர் CER நைவடிக்ரககரள கமற்ஹகாள்வார,் 

அதில் சுற்றியுள்ள கிராமங்கள் சமூக ஹபாருளாதார நன்ரமகரளப் ஹபற 

உதவும். உள்ளூர ் கதரவகள் மற்றும் முன்னுரிரம அடிப்பரையில் 

ஹசயல்பாடுகள் தனிப்பயனாக்கப்படும். எனகவ, இத்திை்ைத்தின் மூலம் 

வாழ்வாதார கமம்பாடு மற்றும் கவரலவாய்ப்பு உருவாகும். 

1.4 ஆய்வின் கநாக்கம்: 

விவரங்கள் விளக்கம் 

முன்ஹமாழிவு எண்              
( Proposal no)  SIA/TN/MIN/70518/2021 கததி 13.01.2022 

ககாப்பு எண் ( File No) 8925/2022 

TOR ஹவளியீை்டிற்கான 
SEAC கூை்ைம் 

251வது கூை்ைம் 04.03.2022 அன்று நரைஹபற்றது 

TOR ஹவளியீை்டிற்கான 
SEIAA கூை்ைம் 

495வது கூை்ைம் 23.03.2022 அன்று நரைஹபற்றது 

 SEIAA  தமிழ்நாடு, 
சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு 
குறிப்பீடு (ToR)   

கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.8925/ToR -1118/2022 கததி 
23.03.2022 

அடிப்பரை தரவு 
கசகரிப்பு 

கிரிகயை்டிவ் இன்ஜினியரஸ்் & கன்சல்ைன்ை்ஸ், 
ஹசன்ரன, குளிரக்ாலத்திற்கான (டிசம்பர் 2021 முதல் 
பிப்ரவரி 2022 வரர) 
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 குறிப்பு விதிமுரறகளின் அடிப்பரையில், இந்த சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுக்காக 

கூை்டு சுரங்க குத்தரக பகுதி (core zone) மற்றும் அரத சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 

சுற்றளவு ஆய்வு பகுதி (buffer zone)  எடுத்து ஹகாள்ளப்பை்டு பின்வரும் 

ஆய்வுகள் கமற்ஹகாள்ளப்பை்ைது. 

 திை்ைத்துைன் ஹதாைர்புரைய முதன்ரம மற்றும் இரண்ைாம் நிரல 

தரவுகளின் கசகரிப்பு. 

 காற்று, நீர,் ஒலி, மண், தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 

கபான்றவற்றின் சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கான ஒரு பருவ 

அடிப்பரை கண்காணிப்பு மற்றும் ஆய்வகத்தின் பகுப்பாய்வு. 

 EIA/EMP அறிக்ரகயில் மற்ற அரமப்புகளால் நைத்தப்பை்ை ஹதாைர்புரைய 

ஆய்வுகரளச ் கசர்ப்பதன் மூலம் EIA/EMP அறிக்ரகயின் 

ஆவணப்படுத்தல். 

 மாசுபாடு காரணமாக பாதிக்கப்பைக்கூடிய குறிப்பிைத்தக்க 

சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்கரள அரையாளம் காணுதல். அதாவது காற்று, 

நீர,் சத்தம், மண், உயிரியல் மற்றும் நிலச ்சூழல். 

 கூறப்பை்ை மாசுபாை்ரைக் குரறப்பதற்கும் கை்டுப்படுத்துவதற்கும் 

ஹபாருத்தமான தணிப்பு நைவடிக்ரககரள மதிப்பீடு ஹசய்தல் மற்றும் 

தீர்மானித்தல். 

 சுரங்க குத்தரக மற்றும் ஆய்வு பகுதியின் பிந்ரதய சுற்றுசூழல் 

தாக்கத்திரன முன்னகர உத்கதசித்து நரைமுரறயில் இருக்கும் 

திை்ைத்திற்ககற்ப கை்டுபடுத்தப்பை்டு அறிக்ரக தாக்கல் ஹசய்யப்படும் 

 நிரவ்ாக அரமப்புகள் அடிப்பரையில் சுற்றுசூழல் கமலாண்ரம திை்ைம் 

உருவாக்கப்பை்டு தடுப்பு நைவடிக்ரககள் சரியான கநரத்தில் 

கமற்ஹகாள்ளப்படும்  

 க்ளஸ்ைரில் உள்ள குவாரிகளில் ஏற்படும் விரளவுகரள ப்பற்றி 

விரிவான அறிக்ரக தாக்கல் ஹசய்யப்படும். 
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EIA அறிவிப்பு 2002ன் படி, இது ஹதாைர்பான விதிகள் மற்றும் 

நரைமுரறகளின்படி, இந்த வரரவு EIA/EMP அறிக்ரக ஹபாது 

ஆகலாசரனக்காக சமரப்்பிக்கப்படும். சுற்றியுள்ள ஹபாதுமக்கள் மற்றும் 

ஹதாைர்புரைய பிற பங்குதாரரக்ளின் கருத்துகள், மற்றும் ஆை்கசபரனகள் 

ஏகதனும் இருந்தால், பரிசீலரனக்கு எடுத்துக் ஹகாள்ளப்படும் மற்றும் 

அதன் இணக்க அறிக்ரக SEIAA, தமிழ்நாடு இறுதி EIA/EMP அறிக்ரகயில் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

 

**********  
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Chapter 2   
அத்தியாயம் -2 திை்ை விளக்கம் 

2.1 திை்ைத்தின் வரக: 

இந்த திட்டம் திரு ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளால் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த 

வவளி சுரங்கம் (வவடிதத்ல் இல்லாமல்) முறறயில், 5 வருட குத்தறகக் 

காலத்திற்கு உறடகல் மற்றும் கிராவல் உற்பத்தி வெய்ய தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

2.2 திை்ைத்திற்கான கதரவ: 

இந்த குவாரியில் இருந்து உற்பத்தி வெய்யப்படும் முழுப் வபாருடக்ளும் உள்ளூர ்

கட்டிடக் கற்கள், வவலிக் கற்களாக   பயன்படுத்தப்படும். 

கீழ்கண்ட ொதகமான காரணிகறளக் கருத்தில் வகாண்டு, திட்டமிட்ட 

காலத்திற்குள் திட்டத்றத நிறறவவற்றுவது நறடமுறறயில் ொத்தியமாகும். 

 நல்ல தரம் நிரூபிக்கப்பட்ட கனிம இருப்புக்கள் கிறடப்பது 

 திட்டத்தின் வதாழில்நுட்ப வபாருளாதார நம்பகத்தன்றம 

 திட்டத்திற்கு அருகிலுள்ள அணுகும் முறற 

 பிராந்தியத்திற்கான வபாருளாதார மற்றும் ெமூக வபாருளாதார 

நன்றமகள் 

2.3 இைம்: 

சுரங்கப் பகுதியின் சுருக்கமான விளக்கம், இருப்பிடம், ஒருங்கிறணப்புகள், 

அணுகுொறல வபான்ற விவரங்கள் கீவழ  அட்டவறண எண்.2.1 இல் உள்ளன.  

அை்ைவரண 2.1திை்ை இருப்பிை விளக்கம்  

இைம் அப்றபயநாயக்கன்பட்டி கிராமம், வவம்பக்வகாட்றட 
தாலுக்கா, விருதுநகர ்மாவட்டம், தமிழ்நாடு. 

சர்கவ எண். 202/1A2 

ஒருங்கிரணப்புகள் அட்ெவரறக: 9°17’44.4”N to 9°17’50.3”N  

தீரக்்கவரறக: 77°41’36.6”E  to 77°41’43.0”E 

அருகில் உள்ள கிராமம் வெவல்பட்டி - 3.6 கிமீ (NE) 
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அப்றபயநாயக்கன்பட்டி - 2.2 கிமீ (SW) 
அருகில் உள்ள நகரம் வகாவில்பட்டி - 25.0கிமீ (NE) 
அருகிலுள்ள ரயில் 
நிரலயம் 

வகாவில்பட்டி RS – 25 km - SE 

அருகில் உள்ள விமான 
நிரலயம் 

தூத்துக்குடி - 85கிமீ - SE 

சுரங்க கமற்பரப்பின் 
அரமப்பு 

பகுதியளவு வவட்டிவயடுக்கப்பட்ட மற்றும் ெம 
நிலப்பரப்பு 

குத்தரகப் பகுதிரய 
அணுகும் முரற 

அலவமலுமங்றகபுரம் - திருவவங்கடம் ஆகியவற்றற 
இறணக்கும் ொறல வழியாக குத்தறக பகுதிறய 
அணுகலாம், இது SH-44 க்கு வழிவகுக்கிறது. 

நீரந்ிரலகள் வபரிய நீரந்ிறல எதுவும் இல்றல. 90மீ (W) 
வதாறலவில் ஒரு நதி உள்ளது மற்றும் றவப்பார ்ஆறு 
320m (N) வதாறலவில் அறமந்துள்ளது. 

படம் 2.1:இருப்பிட வறரபடம் 
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பைம் 2.2:அணுகுசாரல வரரபைம் 
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பைம்2.3: குத்தரக வரரபைம் 
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பைம்2.4 : திை்ைப் பகுதியின் மூரல ஒருங்கிரணப்புகரளக் காை்டும் 

ஹசயற்ரகக்ககாள் பைங்கள் 
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பைம்2.5: கிராம வரரபைம் 
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2.4 நில பயன்பாடு: 

1.215 வெக்வடர ்பரப்பளவில் உள்ள இந்த குத்தறகப் பகுதி விண்ணப்பதாரரின் 

வபயரில் பட்டா நிலம். ெரவ்வ எண். வாரியான விவரங்கள் கீவழ 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அை்ைவரண 2.2:சரக்வ எண் விவரங்கள் 

SF எண் பரப்பளவு (ஹெக்கைர)் 
202/1A2 1.215 

ஹமாத்தம் 1.215 

2.5 புவியியல்: 

பாறறகள் இயற்றகயில் நடுத்தர மற்றும் நுண்ணிய கூறுகள் மற்றும் நீல 

குவாரட்்ஸ் மற்றும் ஃவபவரா வமக்னீசியம் தாதுக்களின் கனிமங்கறளக் 

வகாண்டுள்ளது. வபரும்பாலும் பாறறகள் லுவகாக்வரடிக் இயல்புகளில் 

பிறணப்புகளுடன் உள்ளன, வமலும் இது பாறற உருவாக்கத்திற்கு கடினமான 

மற்றும் கெச்ிதமான தன்றமறய ஏற்படுத்துகிறது. 
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பைம்2.6: புவியியல் வரரபைம்  
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2.6 ஹசயல்பாை்டின் அளவு: 

 குத்தறகப் பகுதியில் உள்ள வமாத்த கனிம வளங்கள் - 25,460 மீ3 கிராவல், 

மற்றும் 2,34,206 m3  மீ3 உறடகல் 

 வவட்டிவயடுக்கக் கூடிய கனிம இருப்புகள்    

14,978.75மீ3 கிராவல் மற்றும் 87,982.25 m3  மீ3 உறடகல். 

 சுரங்கம் வவட்டிவயடுக்கும் முறற (வவடித்தல் இல்லாமல்) - ஜாக்ொம்மர ்

துறளயிடுதல், வபதர ் & வவட்ெஸ் மூலம் கட்டிடக் கற்கள் மற்றும் வவலி 

கற்களுக்கு றகமுறறயில் உறடத்தல்  

 குத்தறக காலம் 5 ஆண்டுகள். 

 இந்த திட்டத்தில் இருந்து வவட்டிவயடுக்கக் கூடிய அறனத்து கட்டிடக் 

கற்கள் மற்றும் வவலி கற்கள்  பணிகளுக்காக பயன்படுத்தப்படும் 

என்பதால் இந்த குவாரி வெயல்பாட்டில் எந்த திடகழிவு உற்பத்தியும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்றல. 

2.6.1 கனிம இருப்புக்கள்: 

புவியியல் மற்றும் மீட்வடடுக்கக்கூடிய  கனிம இருப்புக்கள் குறுக்கு வவட்டு 

முறற மூலம் மதிப்பிடப்படுகின்றன.  

அை்ைவரண 2.3:புவியியல் மற்றும் சுரங்கப் பகுதிகள் 

எஸ். 
எண் 

இருப்பு வரக கிராவல் மீ 3 
 உரைகல் மீ 3 

1 கனிம வளங்கள் 25,460 2,34,206 

2 
வவட்டிவயடுக்க கூடிய 

கனிம இருப்பு  
14,978.75 87,982.25 

3 
வவட்டிவயடுக்கக 

முடியாத இருப்புக்கள் 
10,481.25 1,46,224 
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அரசு அனுமதி  கடிதத்தின் படி, அருகிலுள்ள பட்டா நிலங்களுக்கு 7.5 மீ, வதற்கில் 

வண்டி பாறதக்கு 10மீ பாதுகாப்பு   இறடவவளியும். விடப்பட்டுள்ளது. 

2.6.2 சுரங்க முரற: 

வவடிதத்ல் இல்லாமல் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த வவளி சுரங்க முறறயில், 

ஜாக்ொம்மர ் மூலம் துறளயிடுதல், வபதர ் & வவடெ்ஸ் மூலம் கட்டிடக் கற்கள் 

மற்றும் வவலி கற்களுக்கு றகமுறறயில் உறடத்தல், றகமுறறயாக ஏற்றுதல் 

மற்றும் வதறவப்படும் வாடிக்றகயாளரக்ளுக்கு  லாரிகள் மூலம் வகாண்டு 

வெல்வது ஆகியறவ அடங்கும். சுரங்க அடுக்கு 5.0 மீ உயரம் & 5 மீ அகலம் 

அறமக்கப்பட உள்ளது. 

அை்ைவரண 2.4:இயந்திரங்களின் பை்டியல் 

S. NO NAME OF THE EQUIPMENT CAPACITY REQUIREMENT 

1 Excavator / கலாகைர ் - 1 

2 Tipper / லாரி 10 Tonnes 6 

3 Tractor compressor for drilling 175 CFM 2 

4 Dewatering Pump 5 Hp Diesel Pump 1 

2.7 ஒப்புதல் மற்றும் அமலாக்கத்திற்கான அை்ைவரண: 

விண்ணப்பத்தாரர ் CTE, CTO, வபான்ற அறனதத்ு வதறவயான ஒப்புதல்கறளயும் 

வபற்ற பிறகு சுற்றுெச்ூழல் அனுமதி (EC) நிபந்தறனகளுக்கு உட்பட்டு 

உற்பத்திறய வெயல்படுத்துவார.்  எதிரப்ாரக்்கப்படும் திட்ட வெயலாக்க 

தற்காலிக அட்டவறண கீவழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அை்ைவரண 2.5 : ஹசயல்படுத்துவதற்கான அை்ைவரண 
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2.8 ஹதாழில்நுை்பம் மற்றும் ஹசயல்முரற விளக்கம்: 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த வவளி சுரங்க முறறயில், சுரங்க பணி 

வமற்வகாள்ளப்படும். வமல் மட்டத்தில் உள்ள மிருதுவான கிராவல் வநரடியாக 

வவட்டிவயடுக்கப்பட்டு டிப்பர ்லாரி வழியாக நுகரவ்வாரக்்கு வழங்கப்படும்.  

இந்த திட்டத்தின் வெயல்முறற வறரபடம் கீவழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

பைம்2.7: ஹசயல்முரற ஓை்ை வரரபைம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 திை்ை விளக்கம்: 

2.9.1 கைந்த உற்பத்தி: 

இந்தக் குத்தறகப் பகுதியில் மாவட்ட ஆட்சியர ் கடித எண். KV1/33631/2013 வததி  

16.09.2016 படி  பணி  06.10.2016 முதல் 05.10.2021 வறர ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளால் 

வமற்வகாள்ளப்பட்டது.  இதற்கு சுற்றுெச்ூழல் அனுமதி  கடிதம் மாநில சுற்றுெச்ூழல் 

தாக்க மதிப்பீட்டு ஆறணயம் கடித எண் SEIAA- TN/F.No.3260/EC/1(a)/2629/2015  வததி 

05.01.2016 படி  உறடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரில் சுரங்க குத்தறக பரப்பளவில்  SF 

எண் 202/1A2, அப்றபநாயக்கன்பட்டி கிராமம், விருதுநகர ் தாலுகா, விருதுநகர ்

மாவட்டம் அனுமதி வழங்கப்பட்டது. முந்றதய குவாரியின் வெயல்பாட்டின் 
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விவரங்கள், உதவி இயக்குனர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கம், விருதுநகர,் 26.10.2021 

வததியிட்ட வராக்.எண்.வக.வி.1/158/2021 க்கு அனுப்பப்பட்ட கடிதம் (இறணப்பு-12,13) 

அை்ைவரண 2.6 : தற்கபாதுள்ள குழி அளவுகள் 

நீளம் (மீ) அகலம் (மீ) ஆழம் (மீ) 
93 43 2.5 m தறர மட்டத்திற்கு கீவழ 

93 43 3.5 m தறர மட்டத்திற்கு கீவழ 

  6.0 தறர மட்டத்திற்கு கீவழ 

2.9.2 திை்ை கால- உற்பத்தி & திை கழிவு விவரம்: 

இந்த குதத்றக பகுதியின் ஆண்டு வாரியான உற்பதத்ி விவரங்கள் கீவழ 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அை்ைவரண 2.7:திை்ை காலத்தில் உற்பத்தி அை்ைவரண 

வருைம் உரைகல் மீ 3 கிராவல்  மீ 3 
 

1 12478.50 11041.25 

2 15986.25  3937.50 

3 19875.00 -- 

4 19995.00 -- 

5 19647.50 -- 

ஹமாத்தம் 87,982.25 14,978.75 

திை்ை காலத்தில் கழிவுகரள அகற்றுதல்:  

இந்த குவாரி வெயல்பாட்டில் வதாண்டப்பட்ட அறனத்து கனிமங்களும்  

நுகரவ்வாரக்்கு விற்பறன வெய்யப்படுவதால் திட கழிவுகள் உற்பதத்ி 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்றல. கிராவல் ொறல அறமப்பதற்கும், 

ெமன்படுதத்ுவதற்கும், பயன்படுதத்ப்படும். 
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பைம்2.8: உற்பத்தித் திை்ை வரரபைம்  
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2.9.3 சுரங்க இறுதி நிரல: 

சுரங்க  பணி முடிவின் இறுதி பரிமாணங்கள் கீவழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அை்ைவரண 2.8:சுரங்க  இறுதி பரிமாணங்கள் 

 நீளம்(மீ) அகலம்(மீ) ஆழம்(மீ) 
CS - AB 116 31 15 

CS-CD 101 63 20 

இந்த பகுதியில் நிறலயான நீரம்ட்டம் 45 முதல் 50m BGL ஐ தாண்டியுள்ளது. 

எனவவ, நிலத்தடி நீர ் குறுக்கீடு எதிரப்ாரக்்கப்படவில்றல. சுரங்க இறுதி நிறல 

வறரபடம் எண். 2.9 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது . 

பைம்2.9: சுரங்க இறுதி நிரல வரரபைம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய வரரவு அறிக்ரக - ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளின் உரைகல் 
மற்றும் கிராவல் குவாரி, குத்தரக பரப்பு 1.21.5 ஹெக்ைர,் அப்பாநாயக்கன்பைட்ி கிராமம், 
ஹவம்பக்ககாைர்ை தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவை்ைம், தமிழ்நாடு 

 

 

கிரிகயைட்ிவ் இன்ஜினியரஸ்் & கன்சல்ைன்ைஸ்்  REV எண் : 00/DEC/22 

 2-16 

 

2.9.4 நில பயன்பாடு/ கமம்பாடு: 

தற்வபாதய மற்றும் சுரங்க காலத்தின் இறுதி நில பயன்பாட்டு விவரம் கீவழ 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அை்ைவரண2.9: நில பயன்பாை்டு அை்ைவரண 

வ.எண் நில பயன்பாடு 
தற்கபாரதய நிரல 

(ஹெ) 
சுரங்க முடிவு நிரல 

(ஹெ) 
1. சுரங்க பணி 0.31.0 1.00.0 

2. உள்கட்டறமப்பு & ொறல Nil 0.03.0 

3. பசுறம வறளயம் Nil 0.07.0 

4. பயன்படுதத்ாத நிலம்  0.90.5 0.05.5 

5. வவலி Nil 0.06.0 

 ஹமாத்தம் 1.21.5 1.21.5  

சுரங்க இறுதியில் சுரங்கம் பணி வமற்வகாண்ட 1.0.0  வெக்வடர ்பகுதி முழுவதும் 

நீரந்ிறலயாக விடப்படும். 0.03.0 வெக்வடர ் சுரங்கெ ் ொறலகள் & 

உள்கட்டறமப்பு, 0.12.0 வெக்வடர ் பசுறம வறளயம் அறமக்கப்படும், 0.06.0 

வெக்வடரவ்வலிஅறமக்கப்படும். 
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2.9.5 திை்ைத் கதரவகள் : 

அை்ைவரண2.10: திை்ைத் கதரவகள் 

கவரல வாய்ப்பு 18 வபர ்வநரடியாகவும், 50க்கும் வமற்பட்வடார ்மறறமுகமாகவும் 

நீர் கதரவ மற்றும் 
ஆதாரம் 

வமாத்த நீர ்வதறவ: 5  KLD 

விவரங்கள் அளவு (KLD) 
குடிநீர ் மற்றும் வீடட்ு 
உபவயாகம் 

1.0 

நீர ் வதளித்து தூசுகள் 
வவளிவராவண்ணம் 
தடுதத்ல். 

3.0 

பசுறம வறளயம் 1.0 

வமாத்தம் 5.0 

 ஆதாரம்: ஆரம்பதத்ில் வவளி இடங்களிலிருந்து வபறப்படும். 
பின்னர ்சுரங்க பகுதியில் வெகரிக்கப்பட்ட மறழநீர ்இந்த வதறவக்கு 
பயன்படுதத்ப்படும். 

மின்சார கதரவ 

அறனத்து உபகரணங்களும் டீெல் மூலம் இயக்கப்படும்.  
பணிமறன, அலுவலகம் மற்றும்   ஓய்வு அறற வபான்றறவகாண 
மின் வதறவ,  மாநில மின் வதாகுப்பிலிருந்து வபறப்படும் 

சுரங்க 
உள்கை்ைரமப்பு 

பணிமறன, அலுவலகம், முதலுதவி அறற, சிற்றுண்டி 
அறறயுடன்கூடிய ஓய்வு அறற, சுரங்க பகுதியில் அறமக்கப்படும். 

திை்ை மதிப்பீடு ரூ. 32,16,876 

CER ஹசலவுத் திை்ைம் CER பட்வஜட்டின் கீழ் ரூ.5.0 லட்ெம் ஒதுக்கப்படுகிறது. 

2.10 தணிப்பு நைவடிக்ரககளின் விளக்கம்: 

சுரங்க குதத்றகப் பகுதியிலும் அறதெ ்சுற்றியும் சுற்றுெச்ூழல் நிறலறமகறளப் 

பாதுகாப்பதற்கும் வமம்படுத்துவதற்கும் சுரங்கங்களின் அறிவியல் மற்றும் 

முறறயான வமம்பாடு திட்டம் விண்ணப்பத்தாரரால் வமற்வகாள்ளப்படும். 

இந்தத் திட்டத்றதெ ் வெயல்படுத்துவதில் வமற்வகாள்ளப்பட வவண்டிய 

பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்றககள் பற்றிய விரிவான பகுப்பாய்வு 

அத்தியாயம்- IV இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

2.11 புதிய மற்றும் கசாதிக்கப்பைாத ஹதாழில்நுை்பத்தின் மதிப்பீடு: 

புதிய வதாழில்நுட்பம் எதுவும் வெயல்படுதத்ப்படவில்றல. சுரங்கத்தின் 

முன்வமாழியப்பட்ட முறறயான ஓப்பன்காஸ்ட் சுரங்க முறறயானது 
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வதாழில்நுட்ப ரீதியாகவும் வபாருளாதார ரீதியாகவும் ொத்தியமான ஒரு 

நிரூபிக்கப்பட்ட வதாழில்நுட்பமாகும்.  வபரிய வதாழில்நுட்ப ெவால்கள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்றல. எதிரப்ாராத சூழ்நிறலறய எதிரவ்காள்ள வபரிடர ்

வமலாண்றம திட்டம் வகுக்கப்படும். 

2.12 முடிவுரர: 

வமம்படுதத்ப்பட்ட சுற்றுெச்ூழல் பாதுகாப்பு திட்டம் விண்ணப்பத்தாரரின் 

முக்கிய வநாக்கங்களில் ஒன்றாகும். இதனால் ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுெச்ூழல் 

ெமநிறலயில் பாதுகாக்கப்பட்டு வபரிய தாக்கத்றத ஏற்படுதத்ாது என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

* * * * * * * * * 
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Chapter 3   

அத்தியாயம் -3  தற்கபாரதய சுற்றுசச்ூழல் விபரம் 

3.1 அறிமுகம்: 

திட்ட நடவடிக்கககளால் தற்பபாகதய சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் பாதிப்கப 

மதிப்பிடும் பநாக்கத்திற்காக பல்பவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்கான 

தற்பபாகதய சுற்றுசச்ூழல் அடிப்பகட தரவு ஆய்வு பகுதியில் பசகரிக்கப்பட்டது. 

சுற்றுசச்ூழல் காடுகள் மற்றும்காலநிகலமாற்றம்அகமசச்கம்(MOEF & CC), 

இந்திய தரக்கட்டுப்பாடு நிறுவனம் (IS Code) வழிகாட்டுதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

ஆய்வு குறிப்பீடுகளின் படி(TOR), தற்பபாகதய சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு, டிசம்பர ்2021 

முதல் பிப்ரவரி 2022  காலத்தில் திரட்டப்பட்டுள்ளன.  

இந்த சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுக்காக கூட்டு சுரங்க குத்தகக பகுதி (core zone) மற்றும் 

அகத சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு பகுதி(buffer zone) எடுதத்ு 

ககாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள கிராமங்களின் விவரங்கள் மற்றும் பிற அம்சங்கள் 
அட்டவகைத் திட்டத்தில் படம் எை் - 3.1 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
முதன்கம தரவு பசகரிப்பு கள கை்காைிப்பு மூலம் கசய்யப்பட்டது மற்றும் 
இரை்டாம் நிகல தரவு பசகரிப்பு கவளியிடப்பட்ட ஆதாரங்கள் மற்றும் 
அரசாங்க ஆவைங்களிலிருந்து கபறப்பட்டது. இந்த அத்தியாயத்தின் மூலம் 
விரிவுபடுத்தப்பட்ட அடிப்பகட தரவு பசகரிப்பின் விவரங்கள் கீபழ 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 
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அை்ைவரண 3.1: அடிப்பரை தரவு வரக 

எஸ்.எண் ஆய்வுகள் அளவுருக்கள் / ஆய்வு இைம் 

1 

சமூக 
ஹபாருளாதார 

சூழல் 

மக்கள் ஹதாரக கணக்ஹகடுப்பு 2011 
இலிருந்து மக்கள்ஹதாரக தரவு 

குத்தரக பகுதி 
மற்றும் ஆய்வு 

பகுதி 

மாதிரி ஆய்வு ஆய்வு பகுதி 

2 வானிரலயியல் 

IMD, விருதுநகர் தரவு 
விருதுநகர் 
மாவை்ைம் 

ஹவப்பநிரல, ஈரப்பதம், காற்றின் கவகம், 
காற்றின் திரச 

1 பிரதிநிதி இைம் 

3 
காற்றின் 
தன்ரம 

PM10, PM2.5, SO2, NOx, CO 
1 குத்தரக பகுதி,  

5 ஆய்வு பகுதி 

4 நீர் தன்ரம இயற்பியல் மற்றும் இரசாயன ஆய்வுகள் 
1 குத்தரக பகுதி,  

5 ஆய்வு பகுதி 

5 ஒலிசச்ுழல் 
சுற்றுப்புற ஒலி அளவு 

ஹைசிபல் (அ) 
1 குத்தரக பகுதி,  

5 ஆய்வு பகுதி 

6 மண்ணின் தரம் இயற்பியல் மற்றும் இரசாயன ஆய்வுகள் 
1 குத்தரக பகுதி , 

2 ஆய்வு பகுதி 

7 நிலசச்ூழல் 

ஹசயற்ரகக்ககாள் பைங்கள்பயன்படுத்தி 10 
கிமீ ஆய்வுப் பகுதிக்குள் நில பயன்பாை்டு 

முரற 

ஆய்வு பகுதி 

2011 மக்கள் ஹதாரக கணக்ஹகடுப்பின் 
அடிப்பரையில் நில பயன்பாடு 

குத்தரக பகுதி 
மற்றும் ஆய்வு 

பகுதி 

8 உயிரியல் சூழல் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 
மற்றும் ஆய்வு 

பகுதி 

9 
நீரியல் & நீர் 

புவியியல் 
பகுதியின் நீர்நிரல களஆய்வு 

குத்தரக பகுதி 
மற்றும் ஆய்வு 

பகுதி 
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பைம் 3.1:ஆய்வு பகுதி வரரபைம் 
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அை்ைவரண3.2: ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் அரமப்பு 

வ.எண் விவரங்கள் விவரங்கள் 

1  அருகில் உள்ள ஹநடுஞ்சாரல ககாவில்பை்டி - திருகவங்கைம் (SH-44)- 4.0 
கிமீ (தெற்கு) 

2  அருகிலுள்ள ரயில் நிரலயம் ககாவில்பை்டி ரயில் நிரலயம் –– 25 கிமீ – 
ஹத.கி 

3  அருகில் உள்ள விமான நிரலயம் தூத்துக்குடி - 85கிமீ - ஹத.கி 

4  அருகிலுள்ள முக்கிய நீர்நிரலகள் நதி - 90மீ -(கமற்கு),  
ரவப்பாறு ஆறு - 320மீ - (வைக்கு),  
உப்பு ஓரை – 3.3 கிமீ -(ஹதன்கிழக்கு),  
மருகல் ஓரை – 5.0 கிமீ – (வைகிழக்கு),  
காயல்குடி ஆறு - 7.2 கிமீ– (வைகிழக்கு). 

5  அருகில் உள்ள நகரம்/நகரம் ககாவில்பை்டி - 25 கிமீ (SE) 

 

6  அருகில் உள்ள கிராமங்கள் ஹசவல்பை்டி - 3.6 கிமீ (NE) 

குண்ைம்பை்டி - 1.5 கிமீ (S) 

அப்ரபயநாயக்கன்பை்டி - 2.2 கிமீ (SW) 

7  மரலகள் / பள்ளத்தாக்குகள் 10மீ சுற்றளவில் இல்ரல 

8  ஹதால்லியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 
இைங்கள், நிரனவுச ் சின்னங்கள் 
அறிவிக்கப்பை்ைது 

10மீ சுற்றளவில் இல்ரல 

9  வரலாற்று மற்றும் சுற்றுலா 
ஆர்வமுள்ள உள்ளூர் இைங்கள் 

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்ரல 

10  சுற்றுசச்ூழல் உணர்திறன் பகுதிகள், 

வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சை்ைம், 1972 

இன் படி பாதுகாக்கப்பை்ை பகுதிகள் 
(புலிகள் காப்பகம், யாரனகள் 
காப்பகம், உயிர்க்ககாளங்கள், கதசிய 
பூங்காக்கள், வனவிலங்கு 
சரணாலயங்கள், சமூக இருப்புக்கள் 
மற்றும் பாதுகாப்பு இருப்புக்கள்)  

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்ரல 

11  ஒதுக்கப்பை்ை / பாதுகாக்கப்பை்ை 
காடுகள் 

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்ரல 

12  பாதுகாப்பு நிறுவல்கள் 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்ரல 

13  நில அதிர்வு மண்ைலம் மண்ைலம் - II (குரறந்த ஹசயலில்) 
14  ஆய்வு பகுதியில் உள்ள பிற 

ஹதாழில்கள் 

கிரஷர்கள், உரைகல் குவாரிகள் தவிர, 

கவறு எந்த ஹபரிய ஹதாழில்களும் ஆய்வுப் 
பகுதியில் இல்ரல. 
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3.2 சமூக-ஹபாருளாதார கை்ைரமப்புகள்: 

3.2.1 அறிமுகம்: 

ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக-கபாருளாதார விவரங்கள்  பசகரிக்க கீழ்க்கை்ட 

வழிமுகறகள் பின்பற்றப்பட்டன: 

 ஒருங்கிகைந்த தாலுகா வகரபடத்திலிருந்து ஆய்வு பகுதி 

வகரபடத்தில் உள்ள கிராமங்ககள அகடயாளம் காணுதல். 

 மாதிரி கைக்ககடுப்ப மற்றும் முதன்கம தரவு பசகரிப்பு. 

 NIC 2011 மக்கள்கதாகக கைக்ககடுப்பு தரவு மூலம் அப்பகுதியில் உள்ள 

கிராமங்களின் மக்கள்கதாகக முகற பசகரிப்பு. 

 NIC 2011 மக்கள்கதாகக கைக்ககடுப்பு தரவு மூலம் ஆய்வு பகுதியில் 

உள்ள கிராமங்களின் கதாழில் முகற அகமப்பு. 

 NIC 2011 மக்கள்கதாகக கைக்ககடுப்பு தரவு மூலம் ஆய்வு பகுதியில் 

உள்ள கிராமங்களில் கிகடக்கும் வசதிகள் பற்றிய விவரங்கள், ஆய்வின் 

கை்டுபிடிப்புகள் கீபழ விளக்கப்பட்டுள்ளன: 

3.2.2 இரண்ைாம் நிரல தரவு விளக்கம்: 

விருதுநகர ் மாவட்டம், கவம்பக்பகாட்கட தாலுகா அப்கபயநாயக்கன்பட்டி 

கிராமத்தில், இந்த குவாரி அகமந்துள்ளது. 2011 பமற்ககாள்ளப்பட்ட அரசாங்க 

மக்கள் கதாகக கைக்ககடுப்பின்படி10 கி.மீ சுற்றளவில் விருதுநகர,் 

திருகநல்பவலி மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்குட்பட்ட சிவகாசி, 

ராஜபாகளயம், சாத்தூர,் சங்கரன்பகாவில், பகாவில்பட்டி ஆகிய 5 

வட்டங்களிலிருந்தும், 35 கிராமங்களின் மக்கள்கதாகக விவரம் கீபழ 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அை்ைவரண3.3: ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக, ஹபாருளாதார மற்றும் 
மக்கள்ஹதாரக விவரக்குறிப்பு 

1. மக்கள் ஹதாரகவிபரம் 

ஆண்கள் : 49528 (49.35%) 
ஹபண்கள் : 50838(50.65%) 
ஹமாத்தம் : 100366 (100%) 
2. சமூக விபரம் 

தாழ்த்தப்பை்கைார் : 23360 (23.27%) 
பழங்குடியினர் : 149 (0.15%) 
மற்றவர்கள் : 76857 (76.58%) 
ஹமாத்தம் : 100366 (100%) 

3.எழுத்தறிவு விபரம் 

ஹமாத்த எழுத்தறிவு ஹபற்ற மக்கள் ஹதாரக : 69612 (69.36%) 
மற்றவர்கள் : 30754(30.64%) 
ஹமாத்தம் : 100366 (100%) 
4. ஹதாழிலாளர்கள்விபரம் 

ஹமாத்தம் முக்கிய ஹதாழிலாளர்கள் : 49466(49.30%) 
ஹமாத்த குறு ஹதாழிலாளர்கள் : 5157(5.10%) 
ஹமாத்த ஹதாழிலாளர்கள் : 54623(54.40%) 
மற்றவர்கள் : 45743 (45.60%) 
ஹமாத்தம் : 100366 (100%) 

இந்த 35 கிராமப்புற கிராமங்கள் மற்றும் 2 நகரப்்புறங்களின் கமாத்த மக்கள் 

கதாகக 100366 இதில் ஆை் மக்கள் கதாகக 49528 (49.35%) மற்றும் கபை் 

மக்கள் கதாகக 50838 (50.65%). ஆை் மற்றும் கபை் மக்கள் கதாகக விகிதம் 

கிட்டத்தட்ட சமமாக இருப்பகத இது காட்டுகிறது. கமாத்த மக்கள்கதாககயில் 

0.15% பட்டியல் பழங்குடியினரும், 23.27% பட்டியல் சாதியினரும், மீதமுள்ள 76.58% 

மக்கள் பிற சாதியினரும் உள்ளனர.் கமாத்த மக்கள் கதாககயில், 69.36% மக்கள் 

கல்வியறிவு கபற்றுள்ளனர.் 

கமாத்த மக்கள் கதாககயில், 54.75% கல்வியறிவு கபற்ற ஆை்கள் மற்றும் 45.25% 

கபை்கள் கல்வியறிவு கபற்றுள்ளனர.் கபை் கல்வியறிவு கபற்றவரக்கள விட 

ஆை் கல்வியறிவு சற்று அதிகமாக இருப்பகத இது காட்டுகிறது. 

கிராம வாரியான மக்கள் கதாகக, கல்வியறிவு நிகலகள் மற்றும் கதாழில் 

கட்டகமப்பு விவரங்கள் இகைப்புகள் 4 மற்றும் 5 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள சமூக அகமப்பு படம் எை் - 3.2 இல் வகரபடமாக 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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பைம்3.2: ஆய்வுப் பகுதியில் சமூக அரமப்பு விபரம் 
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3.2.3 வசதிகளின் விவரங்கள்: 

2011 ஆம் ஆை்டு மக்கள்கதாகக கைக்ககடுப்பு தரவுகளின் அடிப்பகடயில், 

கல்வி வசதிகள் கதாடரப்ாக, இந்த 35 கிராமங்களில் கமாத்தம் 73 கதாடக்கப் 

பள்ளிகள் இயங்கி வருகின்றன. அவற்றில் 13 கிராமங்களில் 1 கதாடக்கப் 

பள்ளிகள், 13 கிராமங்களில் 2 கதாடக்கப் பள்ளிகள், 4 கிராமங்களில் 3 

கதாடக்கப் பள்ளிகள், 3 கிராமத்தில் 4 கதாடக்கப் பள்ளிகள், 2 கிராமத்தில் 5 

கதாடக்கப் பள்ளிகள் உள்ளன. 

அை்ைவரண3.4: ஆய்வு பகுதி கிராமப்புற கிராமங்களில் உள்ள ஹதாைக்கப் 
பள்ளிகள் 

வ.எண் கிராமங்களின் 
எண்ணிக்ரக 

ஆரம்ப பள்ளிகளின் 
எண்ணிக்ரக 

ஹமாத்தம் 

1 0 0 0 

2 13 1 13 

3 13 2 26 

4 4 3 12 

5 3 4 12 

6 2 5 10 

ஹமாத்தம் 35  73 

அை்ைவரண3.5: கல்வி வசதி  

விவரங்கள் கிராமத்தில் கிரைக்கும் 

அரசு கதாடக்கப்பள்ளி 31 

அரசு நடுநிகலப்பள்ளி 21 

அரசு உயரந்ிகலப் பள்ளி 8 

அரசு பமல்நிகலப் பள்ளி 6 

அரசு ககல மற்றும் அறிவியல் பட்டயக் கல்லூரி 0 

அரசு கபாறியியல் கல்லூரி 0 

அரசு மருதத்ுவக் கல்லூரி 0 

அரசு பமலாை்கம நிறுவனம் 0 

அரசு பாலிகடக்னிக் 0 

அரசு கதாழிற்பயிற்சி பள்ளி/ஐ.டி.ஐ 0 

அருகிலுள்ள கவம்பக்பகாட்கட மற்றும் சிவகாசியில் சிறந்த உயரக்ல்வி 

வசதிகள் உள்ளன. 
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அை்ைவரண3.6: சுகாதார வசதிகள்  

விவரங்கள் கிராமத்தில் கிரைக்கும் 

சமூக சுகாதார கமயம் 1 

ஆரம்ப சுகாதார நிகலயம் 2 

ஆரம்ப சுகாதார துகை கமயம் 19 

மகப்பபறு மற்றும் குழந்கதகள் நல கமயம் 4 

டிபி கிளினிக் 2 

மருதத்ுவமகன அபலாபதி 0 

மருதத்ுவமகன மாற்று மருத்துவம் 0 

மருந்தகம் 2 

கால்நகட மருத்துவமகன 4 

கமாகபல் கெல்த் கிளினிக் 0 

குடும்ப நல கமயம் 2 

அருகிலுள்ள கவம்பக்பகாட்கட மற்றும் சிவகாசியில் சிறந்த சுகாதார வசதிகள் 

உள்ளன. 

அை்ைவரண3.7: உள்கை்ைரமப்பு வசதிகள் 

விவரங்கள் கிராமத்தில் கிரைக்கும் 

நீர ்சுத்திகரிக்கப்பட்ட குழாய் 30 

நன்கு மூடப்பட்டிருக்கும் குழாய் 10 

கக இகறப்பான் 20 

குழாய் கிைறுகள் / ஆழ்துகள கிைறு 28 

தபால் அலுவலகம் 3 

பபருந்து பசகவகள் 33 

வைிக வங்கி 4 

கூட்டுறவு வங்கி 10 

ஆய்வு பகுதியில் உள்ள கல்வி, மருத்துவம் மற்றும் உள்கட்டகமப்பு வசதிகள் 

பற்றிய விவரங்கள் இகைப்புகள்- 6-8 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

3.2.4 மாதிரி ஆய்வு: 

மக்களின் முக்கிய பதகவகள் உள்ளிட்ட சமூக-கபாருளாதார நிகலகமகள் 

பற்றி அறிய அருகிலுள்ள கிராமங்களின் ஆய்வு பின்வருவனவற்கறக் 

காட்டுகிறது: 

 கபரும்பாலும் ஆய்வுப் பகுதி பருவகால வறை்ட, தரிசு நிலமாகும். 
 மகழக்காலத்தில் பதாட்டம் மற்றும் விவசாயத்கத நம்பி உள்ளாரக்ள். 
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 கபரும்பான்கமயான மக்கள் சிறு விவசாயிகள் 

 விவசாயம் கபரும்பாலும் மானாவாரியாக இருப்பதாலும், மகழக் 
காலத்தில் மட்டுபம தை்ைீர ் கிகடப்பதாலும், மீதமுள்ள காலத்தில் 
அவரக்ளுக்கு பவகல வாய்ப்புகள் குகறவு. மற்ற கதாழில்களில் 
கட்டுமானத ் கதாழிலாளரக்ள், விற்பகனயாளரக்ள் மற்றும் பலர ்
அடங்குவர.் 

 மற்ற கதாடரப்ுகடய நடவடிக்கககள் கால்நகட வளரப்்பு மற்றும் பகாழி 
வளரப்்பு ஆகியகவயும் காைப்படுகின்றன. 

 அணுகு சாகல பபருந்து வசதி, மின்சாரம், கமாகபல் பபான் இகைப்பு, 
கபாது விநிபயாக அகமப்பு, வங்கிகள் பபான்ற வசதிகள் உள்ளன. 

 ஆழ்துகள கிைறுதான் குடிநீருக்கு முக்கிய ஆதாரம். OHTகள் உள்ளன, 
தகர மட்ட கதாட்டிகள், கபாது குழாய்கள் உள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அங்கன்வாடி,  அப்பையநாயக்கன்ைட்டி 

 

  

சமுொய கூடம், ராமலிங்கபுரம் 

நூலகம்,  அப்பையநாயக்கன்ைட்டி 

 

ெண்ணீர் தொட்டி,  கூந்ென்ைட்டி 

 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய வரரவு அறிக்ரக - ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளின் உரைகல் 
மற்றும் கிராவல் குவாரி, குத்தரக பரப்பு 1.21.5 ஹெக்ைர,் அப்பாநாயக்கன்பைட்ி கிராமம், 
ஹவம்பக்ககாைர்ை தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவை்ைம், தமிழ்நாடு 

 

 

 கிரிகயைட்ிவ் இன்ஜினியரஸ்் & கன்சல்ைன்ைஸ்்  REV எண்: 00/DEC/22 

 3-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ஊராட்சி அலுவலகம், அப்பையநாயக்கன்ைட்டி  
 

தொடக்கப்ைள்ளி, அப்பையநாயக்கன்ைட்டி 

 

தொடக்கப்ைள்ளி, கூந்ென்ைட்டி 

  Appanayakkanpatti 
தொடக்கப்ைள்ளி, வடகன்மாிநாடு  

 

துபண நூலகம், அப்பையநாயக்கன்ைட்டி  
Appanayakkanpatti  Appanayakkanpatti

Appanayakkanpatti  Appanayakkanpatti

நியாயவிபல கபட, அப்பையநாயக்கன்ைட்டி   
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3.3 தற்கபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் தரம் 

3.3.1 வானிரலயியல் 

3.3.1.1 அறிமுகம்: 

ஒரு பகுதியில் உள்ள வானிகல நிகலகமகள் வளிமை்டலத்தில் 
கவளியிடப்படும் காற்று மாசுபாடுகளின் பரவகல ஒழுங்குபடுத்துகிறது. 
முக்கிய மாறிகள் கிகடமட்ட கவப்பசச்லன பபாக்குவரதத்ு, அதாவது காற்றின் 
பவகம் மற்றும் திகச மற்றும் கசங்குத்து கவப்பசச்லன பபாக்குவரதத்ு, 
பபான்றகவ ஆகும்.  

3.3.1.2 வரலாற்று வானிரல தரவு: 

A. சூறாவளிகள் மற்றும் தாழ்வுகள் 

வங்கக்கடலில் உருவாகும் சூறாவளி புயல்கள் மற்றும் காற்றழுதத் தாழ்வு 

நிகலகள் இந்தியாவின் கிழக்கு கடற்ககரகய பாதிக்கிறது. கதன் வங்கக் 

கடலில் ஜனவரி முதல் மாரச் ் வகர உருவாகும் சில தாழ்வு நிகலகள் பமற்கு-

வடபமற்கு திகசயில் நகரந்்து தமிழகக் கடற்ககரகயத் தாக்கும். ஏப்ரல் மற்றும் 

பம மாதங்களில், கதற்கு மற்றும் அகத ஒட்டிய மத்திய விரிகுடாவில் சூறாவளி 

புயல்கள் மற்றும் காற்றழுதத் தாழ்வுகள் உருவாகி ஆரம்பத்தில் வடபமற்கு, 

பின்னர ் வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு பநாக்கி நகரந்்து ஏப்ரல் மற்றும் ஆந்திரப் 

பிரபதசம் (ஏபி)-ஒரிசா-பமற்கு வங்காளதத்ில் அரக்கன் கடற்ககரகயத் தாக்கும். 

WB) - பம மாதத்தில் பங்களாபதஷ் கடற்ககர. கபரும்பாலான பருவமகழ (ஜூன் 

- கசப்டம்பர)் புயல்கள் மத்திய மற்றும் வடக்கு விரிகுடாவில் உருவாகி பமற்கு - 

வடக்கு - பமற்கு பநாக்கி நகரந்்து ஆந்திர - ஒரிசா - WB கடற்ககரககள 

பாதிக்கிறது. பருவமகழக்குப் பிந்கதய (அக்படாபர ் - டிசம்பர)் புயல்கள் 

கபரும்பாலும் கதற்கு மற்றும் மத்திய விரிகுடாவில் உருவாகின்றன, 150 மற்றும் 

180 N இகடபய மீை்டும் வகளந்து தமிழ்நாடு - ஆந்திரம் - ஒரிசா - WB - 

வங்காளபதச கடற்ககரககள பாதிக்கிறது. படம் எை் - 3.3 கடந்த 75 

ஆை்டுகளில் அக்படாபர,் நவம்பர ் மற்றும் டிசம்பர ் மாதங்களில் இந்தியக் 

கடற்ககரகயத் தாக்கிய சூறாவளி புயல்களின் வரலாற்கற சிதத்ரிக்கிறது. ( 

ஆதாரம்: Vulnerability Atlas of India கதாடர,் பமபல உள்ள படம் www.maps of india.com 

இலிருந்து அணுகப்பட்டது) . கிழக்கு கடற்ககரயானது ஆை்டு முழுவதும் 
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சூறாவளி புயல்களுக்கு ஆளாகிறது, ஆனால் கபரும்பாலும் இகவ SW க்கு முன் 

அதாவது பம மற்றும் SW பருவமகழக்கு பின் அதாவது அக்படாபர ் மற்றும் 

நவம்பர ்மாதங்களில் ஏற்படும். 

பைம்3.3: சூறாவளி புயல்களின் வரலாறு 
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பி. நில அதிரவ்ு தரவு 

பைம் எண் - 3.4 இல் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளபடி இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மை்டல 

வகரபடத்திலிருந்து, குத்தகக பகுதி மற்றும் ஆய்வுப் பகுதி மை்டலம் - II இல் 

வருவகதக் காைலாம் மற்றும் குகறந்த கசயலில் உள்ள மை்டலமாக 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பைம்3.4: இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மை்டல வகரபடம் 
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C. காலநிரல மற்றும் மரழப்ஹபாழிவு தரவு: 

கவப்பநிகல: பிப்ரவரி நடுப்பகுதியில் இருந்து, கவப்பநிகல சீராக 

அதிகரிக்கிறது. பம மற்றும் ஜூன் மாதங்களில் வானிகல மிகவும் சூடாக 

இருக்கும் மற்றும் அதிகபட்ச கவப்பநிகல சில பநரங்களில் 40 டிகிரி கசல்சியஸ் 

அகடயும். பம மாத இறுதியில் அல்லது ஜூன் கதாடக்கத்தில் கதன்பமற்கு 

பருவமகழ கதாடங்கும் நிகலயில், கவப்பநிகலயில் சிறிது குகறவு ஏற்படும். 

பமகமூட்டம்: ஏப்ரல் மற்றும் பம மாதங்களில், இடியுடன் கூடிய மகழ கபய்யும் 

பல நாட்களில் பிற்பகலில் வானம் அதிக பமகமூடட்த்துடன் இருக்கும். 

கதன்பமற்கு மற்றும் வடகிழக்கு பருவமகழ காலங்களில், வானம் 

பமகமூட்டதத்ுடன் காைப்படும். 

காற்று: கபாதுவாக பலசானது முதல் மிதமான வலிகம மற்றும் NW-SW மற்றும் 

பநரம்ாறான திகசயில் வீசும். பம மற்றும் கசப்டம்பர ்மாதங்களுக்கு இகடயில் 

காற்று முக்கியமாக வடபமற்கு அல்லது பமற்கு திகசயில் வீசும். அக்படாபர ்

முதல் பிப்ரவரி வகர காற்று முக்கியமாக வடகிழக்கு அல்லது வடக்பக வீசும். 

மகழப்கபாழிவு: முக்கிய மகழக்காலம் அக்படாபர ் முதல் ஜனவரி நடுப்பகுதி 

வகர ஆகும். நவம்பர ்கபாதுவாக மகழ கபய்யும் மாதமாகும். தரவு 2011 முதல் 

2020 வகரயிலான காலப்பகுதியில் விருதுநகர ் IMD நிகலயத்தால் 

பசகரிக்கப்பட்ட மகழப்கபாழிவு தரவு அட்டவகை எை்.3.8 இல் 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது மகழப்கபாழிவு வகரபடங்கள் படம் எை் - 3. 5 மற்றும் 

3.6 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன.  
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அை்ைவரண3.8: சராசரி ஆண்டு மரழப்ஹபாழிவு தரவு (2011-2020) 

ஆண்டு ஜன பிப் மார ் ஏப் கம ஜூன் ஜூரல ஆக ஹசப் அக் நவ டிச 

ஹமாத்த 
மரழப் 

ஹபாழிவு 

2011 85.49 162.8 109.57 201.3 119.75 392.46 313.13 227.99 199.02 146.11 190.62 197.52 2345.76 

2012 16.29 18.37 76.82 297.85 81.31 192.98 223.09 287.28 155.75 234.49 127.34 14.38 1725.95 

2013 10.22 43.85 46.9 14.44 27.26 15.48 2.4 115.17 43.3 118.37 68.61 84.27 590.27 

2014 11.2 2.25 7.42 14.03 187.33 9.68 9.00 78.69 65.2 217.23 146.17 55.08 803.28 

2015 4.45 3.43 31.39 95.62 114.89 17.83 28.19 53.96 84.73 103.78 279.24 140.03 957.54 

2016 0.24 0.03 1.71 5.88 85.2 16.88 69.79 39.75 47.21 66.65 49.6 60.33 443.27 

2017 20.72 2.81 15.1 3.18 32.84 7.88 27.54 42.11 62.59 40.74 42.35 17 314.86 

2018 0.74 1.28 11.62 21.13 66.02 14.49 33.67 41.94 47.92 134.91 68.92 7.28 449.92 

2019 5.08 2.26 3.23 2.33 4.5 17.83 18.5 71.16 163.58 251.1 109.63 88.91 738.11 

2020 3.87 0.48 0.11 24.2 69.81 32.41 40.51 45.93 94.14 138.83 241.45 139.88 831.62 

இயல் 

பானது 
18.5 23.5 37.6 76.8 60.2 18.3 31.1 51.6 80.8 191 175.5 64.7 829.6 

ஆதாரம் - விருதுநகர் மாவை்ைம், IMD 
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பைம்3.5: ஹமாத்த மரழப்ஹபாழிவு 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பைம்3.6: சராசரி ஆண்டு மரழப்ஹபாழிவு 
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3.3.1.3 தளத்தின் குறிப்பிை்ை வானிரல தரவு : 

காற்றின் பவகம், காற்றின் திகச, சுற்றுப்புற கவப்பநிகல, ஈரப்பதம் 

ஆகியவற்றின் நுை்ைிய வானிகல மற்றும் தரவுகள் கை்காைிப்பு காலம் 

முழுவதும் பசகரிக்கப்பட்டன. 

தரவு பகுப்பாய்வு: 
ஆய்வுக் காலத்தில் இப்பகுதியில் கவப்பநிகல 19.0 o C முதல் 36.0 o C வகர 

இருந்தது, அபத சமயம் ஈரப்பதம் 21.8 - 99% வகர இருந்தது. ஆய்வுக் காலத்தில் 

காற்றின் பவகம் <1.8 முதல் 25.9 கிமீ/மைி வகர இருந்தது. பிரதான காற்றின் 

திகச வடகிழக்கு இலிருந்து உள்ளது. வானிகல தரவு அட்டவகை எை் - 3.9 இல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. சராசரி காற்றின் பவகம் மற்றும் திகச வகர படம் எை் - 

3.7 இல் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அை்ைவரண3.9: வானிரல தரவு 

காலம்: குளிரக்ாலம் (டிசம்பர் 2021 முதல் பிப்ரவரி 2022 வரர) 
வ.எண் அளவுருக்கள் MIN அதிகபை்சம் 

1 கவப்பநிகல 0 c இல் 19.0 36.0 

2 % இல் ஈரப்பதம் 21.8 99.0 

3 காற்றின் பவகம் கிமீ/மைியில் <1.8 25.9 

4 முக்கிய காற்று திகசயில் இருந்து வடகிழக்கு 
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பைம்3.7: சராசரி காற்றின் கவகம் மற்றும் திரச வரர பைம் 
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3.3.2 சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் (AAQ): 

காற்றின் தர நிகலயங்களின் கநட்கவாரக்் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

மதிப்பிடப்பட்டது. அப்பகுதியில் சுற்றுப்புற காற்றின் தர கை்காைிப்பு 

வகலயகமப்கப வடிவகமப்பதற்காக பின்வரும் வழிமுகறகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த அளவுபகால்களின் அடிப்பகடயில், அட்டவகை 

எை்.3.10 இல் கீபழ காட்டப்பட்டுள்ளபடி 6 இடங்கள் காற்று மாதிரி நிகலயங்கள் 

பகுதியில் பதரந்்கதடுக்கப்பட்டன. 

அை்ைவரண3.10: காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு 

 ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப்பரப்பு. 

 ஆய்வு பகுதிக்குள் மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகள். 

 குடியிருப்பு / உைரத்ிறன் பகுதிகள். 

 சுற்றியுள்ள கதாழில்களின் அளவு. 

 பிராந்திய பின்னைி நிகலகளின் பிரதிநிதித்துவம். 

 காற்றின் கீழ் திகசயில் குறுக்கு கவடட்ு விநிபயாகத்தின் பிரதிநிதிதத்ுவம். 

 பிரதான காற்றின் திகச மற்றும் காற்று முகற. 

1. கை்காைிப்பு காலம் குளிரக்ாலம் (டிசம்பர ்2021 - பிப்ரவரி 2022) 

2. கை்காைிப்பு இடம் 
இருப்பிட வகரபடம் படம் எை்- 3.8  இல் 
காட்டப்பட்டுள்ளது  

3. 

முகற 

அளவுரு கநறிமுகற 

a. நுை்துகள்கள் (PM10) கிராவிகமட்ரிக் (IS 5182: பகுதி 23:2017) 
b. நுை்துகள்கள் PM2.5 கிராவிகமட்ரிக் ( IS 5182: பகுதி 24:2019) 

c. சல்பர ்கட ஆக்கசடு 
வை்ை அளவீடு (பமற்கு & ககய்க் முகற) (IS 5182: 
பகுதி 02: 2017) 

d. கநட்ரஜன் கட 
ஆக்கசடு 

வை்ை அளவீடு (மாற்றியகமக்கப்பட்ட பஜக்கப் & 
பொசச்ிசர ்முகற) 
(IS 5182: பகுதி 06:2017) 

e. காரப்ன் 
பமானாக்கசடு 

CO மானிட்டர ்

f. சிலிக்கா கலரிகமட்ரிக் (மாலிப்படட் முகற) NIOSH 7601 -2003 

4. கை்காைிப்பு 
அதிரக்வை் 

ஒரு வாரத்தில் 2 நாட்கள், ஒரு மாதத்தில் 4 வாரங்கள் 
ஒரு பருவத்தில் 3 மாதங்கள். 
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அை்ைவரண3.11: காற்றின் தர கண்காணிப்பு இைங்கள் 

வ.எண் 
இருப்பிைக் 

குறியீடு 
இைம் 

குத்தரக 
பகுதியிலிருந்து 

தூரம் (கிமீ) 

திரச 

1 A1 
சுரங்க குதத்கக பகுதிக்கு 
அருகில் 

- - 

2 
A2 

அப்கபயநாயக்கன்பட்டி 
கிராமம் 

2.1km கத.பம 

3 A3 அக்ககரப்பட்டி கிராமம் 1.2km வ.பம 

4 A4 குை்டம்பட்டி கிராமம் 1.5km கத 

5 A5 அம்கமயாரப்ட்டி கிராமம் 1.2km வ.கி 

6 A6 ஆவுகடயாரப்ுரம் கிராமம் 2.4km கத.பம 
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பைம்3.8: சுற்றுப்புற காற்றின் தர ஆய்வு நிரலயங்கள் 
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அை்ைவரண3.12: சுற்றுப்புற காற்றின் தர தரவு 

அரனத்து மதிப்பு µg/m3  

 

அளவுருக்கள் பகுதி PM 10 PM 2.5 SO 2 No2 

இைங்கள்  
குரற

வு 
சராசரி 

அதிக
பை்ச

ம் 

குரற
வு 

சரா
சரி 

அதி
கபை்
சம் 

குரற
வு 

சராசரி அதிகப
ை்சம் 

குரற
வு 

சராசரி அதிக
பை்சம் 

A1-சுரங்க குத்தகக 
பகுதிக்கு அருகில் 

- 59.6 68.6 76.3 28.2 32.4 36.6 5.3 7.4 9.1 8.5 10.7 12.7 

A2- 
அப்கபயநாயக்கன்
பட்டி  கிராமம் 

குடியி
ருப்பு 

41.4 48.4 55.6 19.3 22.5 25.9 4.5 5.7 6.8 7.6 8.8 10.1 

A3-அக்ககரப்பட்டி 
கிராமம் 

“ 51.2 60.5 70.2 23.8 28.1 32.6 5.1 6.5 8.8 8.2 10.0 12.3 

A4-குை்டம்பட்டி 
கிராமம் 

“ 47.6 55.7 64.4 22.8 26.8 30.9 4.8 6.1 7.5 7.7 9.0 10.8 

A5-அம்கமயாரப்ட்டி 
கிராமம் 

“ 43.3 50.0 57.6 20.7 23.9 28.1 4.6 5.9 7.2 7.1 8.4 10.6 

A6-ஆவுகடயாரப்ுரம் 
கிராமம் 

“ 43.7 48.5 54.1 20.1 22.3 24.9 4.1 5.4 6.9 7.3 8.6 9.9 

NAAQ வரம்புகள்  PM 10 PM 2.5 SO 2 No2 

 * 100 60 80 80 

 ** 100 60 80 80 

*குறிப்பு: வரக: * - ஹதாழில்துரற, குடியிருப்பு, கிராமப்புற மற்றும் பிற பகுதி, ** - சுற்றுசச்ூழல் 
உணரத்ிறன் பகுதி (மத்திய அரசால் அறிவிக்கப்பை்ைது) 
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பைம்3.9: சுற்றுப்புற காற்றின் தர தரவு 
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3.3.2.1 முடிவுகள் மற்றும் விவாதம்: 

பமபல உள்ள அளவுருக்களுக்கான அகனத்து இடங்களுக்கான AAQ 

கை்காைிக்கப்பட்ட தரவு அட்டவகை எை் - 3.12 மற்றும் படம் எை் - 3.9 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுக் காலத்தில் சுற்றுப்புற காற்றின் தரவு இகைப்பு-9 

இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுப்புறக் காற்றில் PM 10 மதிப்புகள் 41.4-76.3 µg/m 3 

அளவில் இருப்பது அட்டவகையில் இருந்து கதரிகிறது . PM 2.5 மதிப்புகள் 19.3-

36.6 µg/m 3 அளவில் இருந்தன . SO2 அளவுகள் 4.1– 9.1µg/m3 வகர இருந்தது . NO2 

அளவுகள் 7.1 -12.7 µg/m3 வகர இருந்தது. 

PM 10 , PM 2.5 , SO 2 மற்றும் NO 2 ஆகியவற்றிற்கான தற்பபாகதய சுற்றுப்புற 

காற்றின் தர நிகலகள் , 100 µg/m3 , 60 µg/m3 , 80 µg/m3 & 80 µg/80 µg/80 என்ற NAAQ 

தரநிகலகள் பரிந்துகரக்கப்பட்ட CPCB வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. எல்லா 

இடங்களிலும் உள்ள CO மதிப்புகள் கை்டறியக்கூடிய வரம்புக்குக் கீபழ 

இருப்பது கை்டறியப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள சிலிக்கா மதிப்புகள் 

கை்டறியக்கூடிய வரம்புக்குக் கீபழ காைப்படுகின்றன. (கை்டறிதல் வரம்பு - 

0.05 mg/m 3 ) 

3.3.3 நீர் சூழல்: 

நீர ் சூழல் குறித்த அடிப்பகடத் தரவுகளின் மதிப்பீட்டில் நீர ் ஆதாரங்ககள 

அகடயாளம் காணுதல், நீர ் மாதிரிகள் பசகரிப்பு மற்றும் தரநிகலகளின்படி 

இயற்பியல்-பவதியியல் அளவுருக்களுக்காக பசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிககள 

பகுப்பாய்வு கசய்தல் ஆகியகவ அடங்கும். 6 இடங்களில் தை்ைீர ் மாதிரி 

எடுக்கப்பட்டது. அதன் விவரங்கள் கீபழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 
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அை்ைவரண3.13: நீர் தர கண்காணிப்பு 

1. கை்காைிப்பு காலம் குளிரக்ாலம் (டிசம்பர ்2021 - பிப்ரவரி 2022) 

2. கை்காைிப்பு இடம் 

நீர ்மாதிரி இடங்ககள காட்டும் இருப்பிட 
வகரபடம் படம் எை்.3.10 இல் 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 குறியீடு 
இடம் மாதிரி 

வகக 

தூரம் திகசயில் 

 W1 
சுரங்க குதத்கக பகுதிக்கு 
அருகில் 

பபாரக்வல் 
- - 

 W2 
அப்கபயநாயக்கன்பட்டி 
கிராமம் 

பபாரக்வல் 
2.1km கத.பம 

 W3 அக்ககரப்பட்டி கிராமம் பபாரக்வல் 1.2km வ.பம 

 W4 குை்டம்பட்டி கிராமம் பபாரக்வல் 1.5km கத 

 W5 அம்கமயாரப்ட்டி கிராமம் பபாரக்வல் 1.2km வ.பம 

 W6 ஆவுகடயாரப்ுரம் கிராமம்  2.4km கத.பம 

3. முகற 

மாதிரி - IS 3025 பகுதி - I 
பகுப்பாய்வு - IS 3025 கதாடரப்ுகடய 

பாகங்கள் / APHA 23வது பதிப்பு 
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பைம்3.10: நீர் மாதிரி நிரலயங்களின் இைங்கள் 
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அை்ைவரண3.14: நீர் தர தரவின் சுருக்கம் 

பருவம் குளிரக்ாலம் (டிசம்பர ்2021 - பிப்ரவரி 2022) 

கண்காணிப்பு 
இைங்கள் 

6 இடங்கள் 

இயற்பியல்/ 

கவதியியல் 
அளவுருக்கள் 

மதிப்புகளின் அளவு  வரம்புகள்* 

pHமதிப்பு 7.29 - 7.69 6.5-8.5 

ஹமாத்த கரரந்துள்ள 
துகள்களின் அளவு, 
(மிகி/லி) 

296 -  590 

2000 

குகளாரரடு (மிகி/லி) 38.5 – 162 1000 

ஹமாத்த கடினத்தன்ரம 
(மிகி/லி) 

190 -  395 600 

ஹமாத்த காரத்தன்ரம 
(மிகி/லி) 

277– 310 600 

சல்கபை்(மிகி/லி) 15.20 - 186 400 

இரும்பு (மிகி/லி) BDL(DL - 0.01) – 0.07 0.3 

ரநை்கரை்(மிகி/லி) BDL(DL - 1.0) - 5.45 45 

ஃபுகளாரரடு (மிகி/லி) BDL(DL - 0.1) - 0.53 1.5 

 

3.3.3.1 முடிவுகள் மற்றும் விவாதம்: 

அட்டவகை எை் - 3.14 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன . pH மதிப்புகள் 7.29 - 7.69 TDS 

மதிப்புகள் 296 - 590 mg/L அளவில் இருந்தன . குபளாகரடு மதிப்புகள் 38.5 - 162 

mg/L வகர இருந்தது. இரும்புசச்த்து BDL(DL - 0.01) – 0.07 mg/L வரம்பில் இருப்பது 

கை்டறியப்பட்டது . குடிநீர ் விவரக்குறிப்புகளின்படி மாற்று ஆதாரம் இல்லாத 

நிகலயில், நிலத்தடி நீரின் நீரின் தரம் IS: 10500 விதிமுகறகளின் 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பது 

கை்டறியப்பட்டது. நீர ்தர தரவு இகைப்பு-10 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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3.3.4 ஒலிசச்ுழல்: 
இந்தத் திட்டத்தின் கசயல்பாட்டுக் கட்டமானது, குகறந்தபட்சம் திட்டப் 

பகுதியிலும் அகதச ் சுற்றியும் இருக்கும் அளவுகளிலிருந்து ஒலி அளகவ 

அதிகரிக்க வழிவகுக்கும். அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒலி 

அளவு சுற்றுசச்ூழலில் பாதகமான தாக்கங்ககள ஏற்படுத்தும் என்பதால், 

சுரங்கப் பகுதியிலும் அகதச ் சுற்றியுள்ள இடங்களிலும் ஒலி அளகவ 

மதிப்பிடுவது கட்டாயமாகிவிட்டது. கை்காைிப்பு காலத்தில் 6 இடங்களில் ஒலி 

அளவு அளவீடுகள் எடுக்கப்பட்டன. அகதப் பற்றிய விவரங்கள் கீபழ 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அை்ைவரண3.15: இரரசச்ல் நிரல கண்காணிப்பு 

 

1. கை்காைிப்பு 
காலம் 

குளிரக்ாலம் (டிசம்பர ்2021 - பிப்ரவரி 2022) 

2. 

கை்காைிப்பு 
இடம் 

ஒலிசச்ுழல்  கை்காைிப்பு இடங்ககளக் காட்டும் இருப்பிட 
வகரபடம் படம் எை்.3.11 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

குறியீடு இடம் தூரம் திகசயில் 

N1 
சுரங்க குதத்கக 
பகுதிக்கு அருகில் 

- - 

N2 
அப்கபயநாயக்கன்பட்டி 
கிராமம் 

2.1 கி.மீ கத.பம 

N3 அக்ககரப்பட்டி கிராமம் 1.2 கி.மீ வ.பம 

N4 குை்டம்பட்டி கிராமம் 1.5 கி.மீ கத 

N5 
அம்கமயாரப்ட்டி 
கிராமம் 

1.2 கி.மீ வ.கி 

N6 
ஆவுகடயாரப்ுரம் 
கிராமம் 

2.4 கி.மீ கத.பம 

3. முகற 

(மாடல் எை் - SL- 4001, பமக் - லுட்ரான்) தயாரித்த ஒலி நிகல 
மீட்டகரப் பயன்படுத்தி  ஒலி  அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. 
சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் கை்காைிக்கப்படும் அகனத்து 
இடங்களிலும் ஒலி அழுத்த நிகல (SPL) அளவீடுகள் 
அளவிடப்பட்டன; 

4. கை்காைிப்பு 
அளவுகள் 

கை்காைிப்பு காலத்தில் ஒருமுகற 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய வரரவு அறிக்ரக - ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளின் உரைகல் 
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பைம்3.11: ஒலி மாதிரி நிரலயங்களின் இைம் 
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அை்ைவரண3.16: சுற்றுப்புற ஒலி நிரல dB (A) இல் 

கண்காணிப்பு கததி 
மற்றும் கநரம் 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 

நாள் சமமானது 49.7 44.8 48.2 45.2 48.2 47.4 

இரவு சமமான 38.8 38.6 42.9 39.5 36.7 41.2 

பகல் மற்றும் இரவு 
சமமானகவ 

48.1 43.5 47.1 44.0 46.5 46.1 

வரம்புகள்: CPCB இன் படி: 8 மணிகநரத்தில் கவரல மண்ைலத்தின் 
ஹவளிப்பாடு - 90 dB(A) 
MoEF&CC படி: குடியிருப்பு: நாள் சமமான - 55 dB(A); இரவு சமமான - 45 
dB(A) 

பைம்3.12: இரரசச்ல் நிரல தரவு 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.3.4.1 முடிவுகள் மற்றும் விவாதம்: 
அகனத்து இடங்களுக்கான ஒலி அளவுகளின் முடிவுகள் அட்டவகை எை்-3.15 

இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன. பமபல உள்ள அகனத்து இடங்களுக்கான ஒலி 

மதிப்புகள் படம் எை் - 3.13 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ள ஒப்பீட்டு விளக்கப்படத்தில் 

காட்டப்பட்டுள்ளன . இகடயக மை்டலத்தில், பகல் சமமான இகரசச்ல் (Leq-d) 

இகரசச்ல் அளவுகள் 44.8 dB(A) முதல் 49.7 dB(A) வகரயிலும், இரவு சமமான 

இகரசச்ல் (Leq-d) அளவுகள் 36.7 dB(A) முதல் 42.9 dB(A) வகரயிலும் இருந்தது.. 

பகல் பநரத்திற்கு 55 dB(A) மற்றும் இரவு பநரத்திற்கு 45 dB(A) என்ற MOEF&CC 
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விதிமுகறயுடன் ஒப்பிடும் பபாது, கை்காைிக்கப்படும் சுற்றுப்புற இகரசச்ல் 

அளவுகள் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கான வரம்பு மதிப்புகளுக்குள் இருந்தன. 

3.3.5 மண்ணின் பண்புகள்: 

அப்பகுதியில் உள்ள மை்ைின் இயற்பியல் பவதியியல் பை்புககள ஆய்வு 

ஆய்வுப்பகுதியில் 3 இடங்களில் மை் மாதிரிகள் பசகரிக்கப்பட்டன. அகதப் 

பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கீபழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அை்ைவரண3.17: மண் தரக் கண்காணிப்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. கை்காைிப்பு 
காலம் 

குளிரக்ாலம் (டிசம்பர ்2021 - பிப்ரவரி 2022) 

2. 

கை்காைிப்பு 
இடம் 

மை் மாதிரி இடங்ககள காட்டும் இட வகரபடம் படம் 
எை்.3.13 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

குறியீடு இடம் தூரம் திகசயில் 

S1 
சுரங்க குதத்கக 

பகுதிக்கு அருகில் 
- - 

S2 குை்டம்பட்டி கிராமம் 1.5 கி.மீ கத 

S3 
அம்கமயாரப்ட்டி 

கிராமம் 
1.2 கி.மீ வ.கி 

3. முகற Auger கருவிகயப் பயன்படுத்தி கலகவ மை் மாதிரிகள் 
எடுதத்ல். 

4. கை்காைிப்பு 
அதிரக்வை் 

கை்காைிப்பு காலத்தில் ஒருமுகற 
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பைம்3.13: மண் மாதிரி நிரலயங்களின் இைம் 
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அை்ைவரண3.18: மண் தர தரவு 

எஸ்.
எண் 

அளவுருக்கள் அலகு S1 S2 S3 

1 25°C இல் pH - 6.32 6.21 7.57 

2 
மின் 
கைத்துத்திறன் 

(µmhos/cm
) 98.54 86.75 82.29 

3 
உலர் ஹபாருள் 
உள்ளைக்கம் 

% 95.47 92.68 98.54 

4 நீர் அளவு % 4.53 7.32 1.46 

5 கரிமப் ஹபாருள் % 2.86 2.45 3.21 

6 மண் அரமப்பு - களிமண் 
மணல் 

களிமண்  களிமண் 

7 

தானிய அளவு 
விநிகயாகம்  
i. மணல் 

% 42.57 52.42 36.44 

8 ii வண்ைல் மண் % 28.94 20.57 39.45 

9 iii களிமண் % 28.49 27.01 24.11 

10 பாஸ்பரஸ் µg/g 2.98 3.65 2.14 

11 கசாடியம் 
மிகி/கி

கலா 
1035 765 964 

12 ஹபாை்ைாசியம் 
மிகி/கி

கலா 
776 610 648 

13 
ஹமாத்த 
ரநை்ரஜன் 

மிகி/கி
கலா 

730 589 1020 

14 ஹமாத்த கந்தகம் % BDL(DL - 0.02) BDL(DL - 0.02) BDL(DL - 0.02) 
3.3.5.1 முடிவுகள் மற்றும் விவாதம்: 

மை் மாதிரிகளின் முடிவுகள் pH மதிப்புகள் 6.21-7.57க்கு இகடயில் இருந்தகதக் 

காட்டுகின்றன மற்றும் மின் கடத்துதத்ிறன் மதிப்புகள் 82.29 - 98.54 µmhos/cm 

வகர இருந்தது. மை் கபாதுவாக மைல் களிமை் வககயாகும். கரிமப் 

கபாருடக்ளின் மதிப்புகள் 2.45 - 3.21%வகர இருந்தது .கமாத்த கநட்ரஜன் 

மதிப்புகள் 589-1020 மி.கி/கிபலா வகர இருந்தது. பாஸ்பரஸ் மதிப்புகள் 2.14-

3.65µg/g.க்கு இகடயில் இருந்தது. கபாட்டாசியம் மதிப்புகள் 610-776 மி.கி/கி.கி. 

பசாடியம் மதிப்புகள் 765-1035mg/kg க்கு இகடபய இருந்தது கமாதத் சல்பர ்

மதிப்புகள் BDL ஆகக் காைப்பட்டது. பசகரிக்கப்பட்ட மற்றும் பகுப்பாய்வு 
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மற்றும் கிராவல் குவாரி, குத்தரக பரப்பு 1.21.5 ஹெக்ைர,் அப்பாநாயக்கன்பைட்ி கிராமம், 
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கசய்யப்பட்ட 3 மாதிரிகளுக்கான மை்ைின் தர தரவு அட்டவகை N o - 3.1 8 

இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது . 

3.4 நிலச ்சூழல் -  

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க அறிக்கககயத் தயாரிப்பதற்கு, நிலத்தின் நிகலகமகளின் 

அம்சங்கள் நிலப் பயன்பாட்டின் கீழ் அடங்கும். ஒரு கதாழில்துகற திட்டம் / 

சுரங்கமானது நிலப் பயன்பாட்டில் மாற்றங்ககள ஏற்படுத்தலாம், திட்டத்தின் 

அளவு மற்றும் கதாழிற்சாகலகள் மற்றும் பகுதிக்கு இகடபய உள்ள தூரத்கதப் 

கபாறுத்து கவவ்பவறு அளவில்  தாக்கத்கத  ஏற்படுத்தும். இங்கு, 10 கி.மீ., 

சுற்றளவுக்கு நில பயன்பாட்டு நிகல ஆய்வு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

3.4.1 பயன்படுத்தப்படும் தரவு மற்றும் முரற 

முன்கமாழியப்பட்ட குவாரிகயச ் சுற்றியுள்ள  ஆய்வுப் பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டு முகற குறிதத் தற்பபாகதய ஆய்வுக்காக, கசன்டினல்-2 தரவுகளின் 

காப்பகப்படுத்தப்பட்ட வரலாற்றுத் தரவு பிப்ரவரி 2022 இல் கபறப்பட்ட 

அடிப்பகடத ் தரவுகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது (படம் எை்.3.14). நிலப்பரப்பு 

மற்றும் அகதத் கதாடரந்்து GIS பகுப்பாய்விற்குப் பயன்படுதத்ப்படும் 

தரவுககளக் காட்டும் அட்டவகை கீபழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

அை்ைவரண3.19: தற்கபாரதய ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தப்படும் RS 
ஹசயற்ரகக்ககாள் பைம் 

எஸ்.எண் தரவு வரக கததி உருவாக்கப்பை்ை வரரபைம் 

1. கசன்டினல்-2 பிப்ரவரி2022 

Landuse (LU) வகரபடம் ML 
பகுதிகயச ்சுற்றி 10 கிமீ 

காட்டுகிறது 

கசயற்ககக்பகாள் படத்தின் விளக்கம், பட கூறுகள் மற்றும் அந்தந்த 

நிலப்பரப்பு கூறுகளுக்கு இகடயிலான உறகவப் புரிந்து ககாள்ள பவை்டும். 

தற்பபாகதய ஆய்வில், நிலப்பரப்பு தகவல் காட்சி விளக்கத்கதப் பயன்படுத்தி 

கபறப்படுவதால், ஒரு விளக்க விகச உருவாக்கப்படுகிறது. வை்ைம், கதானி, 

அகமப்பு, அளவு, வடிவம் மற்றும் கதாடரப்ுகடய கூறுகள் பபான்ற பட கூறுகள் 

பல்பவறு நிலப்பரப்பு வககககள வகரயறுக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய வரரவு அறிக்ரக - ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளின் உரைகல் 
மற்றும் கிராவல் குவாரி, குத்தரக பரப்பு 1.21.5 ஹெக்ைர,் அப்பாநாயக்கன்பைட்ி கிராமம், 
ஹவம்பக்ககாைர்ை தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவை்ைம், தமிழ்நாடு 
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தற்பபாகதய ஆய்வில் பயன்படுத்தப்படும் நிலப்பரப்பு வககப்படுத்தல் மற்றும் 

கபயரிடல் பதசிய அளவிலான நிலப்பரப்பு வககப்பாடு முகறகய 

அடிப்பகடயாகக் ககாை்டது, இது இந்திய அரசாங்கத்தின் விை்கவளித் 

துகறயின் (NRSC) பநஷனல் ரிபமாட் கசன்சிங் கசன்டரால் 

பரிந்துகரக்கப்பட்டபடி முழு நாட்டிற்கும் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டது. 

பைம்3.14: பலை்ட்சாட் 8 ஆய்வுப் பகுதியின் கசயற்ககக்பகாள் தரவு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய வரரவு அறிக்ரக - ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளின் உரைகல் 
மற்றும் கிராவல் குவாரி, குத்தரக பரப்பு 1.21.5 ஹெக்ைர,் அப்பாநாயக்கன்பைட்ி கிராமம், 
ஹவம்பக்ககாைர்ை தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவை்ைம், தமிழ்நாடு 
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அை்ைவரண3.20: ஆய்வுப் பகுதியின் முக்கிய நிலப்பரப்பு அலகுகள் 

எஸ்.எண் முக்கிய வரக கலண்ைஸ் அலகு 

1 கட்டப்பட்ட நிலம் 
கிராமம், நகரம், கதாழில்துகற / 

காலியான பகுதி 

2 விவசாய நிலம் 
பயிர ்நிலம், தரிசு நிலம், பதாட்டம்/ 

பை்கை நிலம் 

3 வன நிலம் ஸ்க்ரப் வனத்கதத் திறக்கவும் 

4 
பவஸ்ட் பலை்ட்  
கமனிங் ஏரியா 

புதரக்ள் / புதரக்ள்  இல்லாத நிலம், தரிசு 

பாகற/ கற்கள் நிகறந்த கழிவு 
குவாரிகள் / ககவிடப்பட்ட குவாரிகள் 

5 நீரந்ிகலகள் கதாட்டிகள் / ஆறுகள் / ஓகடகள் 

இத்தககய நிலப்பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பு (LULC) வகககள், களச ்

சரிபாரப்்கபப் பயன்படுத்தி சரிபாரக்்கப்பட்டு, இகடயகப் பகுதியில் உள்ள 

மாதிரித் தளங்ககள அகடயாளம் கை்டு, களத்தில் சரிபாரக்்கப்பட்டு, 

ககயடக்க ஜிபிஎஸ் (உலகளாவிய நிகலப்படுத்தல் அகமப்பு) கருவியிலிருந்து 

கபறப்பட்ட கை்காைிப்பு ஆயங்ககளப் பயன்படுதத்ி ஜிஸ் ஜிபயா-

பகாரட்ிபனட்டுகளுக்கு மாற்றப்படுகின்றன. இவ்வாறு, ஒரு விளக்கமான இறுதி 

நிலப்பரப்பு வகரபடம் உருவாக்கப்பட்டு (படம் எை். 3.15) பமற்கூறிய விரிவான 

நகடமுகறகயப் பயன்படுத்தி அதன் இடஞ்சாரந்்த விநிபயாகம் மற்றும் 

பரப்பளவு மதிப்பீட்டிற்காக GIS சூழலாக மாற்றப்பட்டது. இகடயகப் பகுதிக்குள் 

பல்பவறு நிலப்பரப்பு வகககளின் இடஞ்சாரந்்த தன்கம மற்றும் அளவு கீபழ 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய வரரவு அறிக்ரக - ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளின் உரைகல் 
மற்றும் கிராவல் குவாரி, குத்தரக பரப்பு 1.21.5 ஹெக்ைர,் அப்பாநாயக்கன்பைட்ி கிராமம், 
ஹவம்பக்ககாைர்ை தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவை்ைம், தமிழ்நாடு 
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பைம்3.15: ஆய்வுப் பகுதியின் தற்கபாரதய நில பயன்பாை்டு வரக 
வரரபைம்   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய வரரவு அறிக்ரக - ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளின் உரைகல் 
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  நிலப் ையன்ைாட்படக் காட்டும் புபகப்ைடம் 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Land without Scrub Fallow Land 

Plantation Land with Scrub 
 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய வரரவு அறிக்ரக - ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளின் உரைகல் 
மற்றும் கிராவல் குவாரி, குத்தரக பரப்பு 1.21.5 ஹெக்ைர,் அப்பாநாயக்கன்பைட்ி கிராமம், 
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அை்ைவரண3.21: ஆய்வுப் பகுதியின் தற்கபாரதய நில பயன்பாை்டு வரக 
மதிப்பீடு 

எஸ்.எை் Landuse அம்சம் பகுதி (ச.கி.மீ.) சதவிதம் 

1 விவசாயம்/ பதாட்டம் 48.72 14.56 

2 தரிசு நிலம் 101.25 30.25 

3 புதரக்ள் ககாை்ட நிலம் 139.24 41.61 

4 புதரக்ள் இல்லாத நிலம் 25.36 7.58 

5 நீரந்ிகலகள் 9.79 2.93 

6 சுரங்கப் பகுதி/ கதாழில்துகற 7.44 2.22 

7 தீரவ்ு 2.86 0.85 

8 கமாத்தம் 334.65 100 

பமற்கூறிய அட்டவகையில் ஆய்வுப் பரப்பில் 14.56% விவசாய நிலமாகவும், 

30.25% தரிசு நிலமாகவும், புதரக்ள் உள்ள நிலங்கள் 41.61% ஆகவும், புதர ்இல்லாத 

நிலங்கள் 7.58% ஆகவும், நீரந்ிகலகள் 2.93% ஆகவும், மீதமுள்ளகவ 3.07% ஆகவும் 

உள்ளன. 

3.4.2 வருவாய் பதிகவடுகளின் அடிப்பரையில் பயன்படுத்தப்படும் நிலம்: 

நில பயன்பாட்டு முகறக்கான ஆய்வு பகுதி (10 கிமீ சுற்றளவு) நான்கு 

மை்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. (மை்டலம்-I (0-2 கிமீ), மை்டலம்-II (2-5 

கிமீ), மை்டலம்-III (5-10 கிமீ) மற்றும் மை்டலம்-IV (0-10 கிமீ)  முகறபய. 

முன்கமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிகயச ்சுற்றி 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் 

பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முகற அட்டவகை எை் - 3.21 இல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. கிராமம் வாரியாக நில பயன்பாட்டு முகற இகைப்பு-11 

இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய வரரவு அறிக்ரக - ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி, குத்தரக 
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அை்ைவரண3.22: 10 கிமீ பரப்பளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாை்டு வரக 

படிப்பு 
பகுதி 

ஹமாத்த 
புவியியல் 

பகுதி 

வனப்
பகுதி 

விவசாயம் 
அல்லாத 

பயன்பாடு
களின் கீழ் 

பகுதி 

தரிசு & 
சாகுபடி 
ஹசய்ய 

முடியாத 
நிலப் 
பகுதி 

நிரந்தர 
கமய்சச்ல் 
நிலங்கள் 

மற்றும் பிற 
கமய்சச்ல் 

நிலப் பகுதி 

இதர மரப் 
பயிரக்ளின் 

கீழ் நிலம் 
முதலியன 

பகுதி 

  பண்படுத்
தக்கூடிய 

கழிவு 
நிலப் 
பகுதி 

தற்கபாரத
ய தரிசு 

நிலம் தவிர 
மற்ற தரிசு 

நிலம் 

தற்
கபா

ரதய 
ஃபா

கலாஸ் 
பகுதி 

ஹமாத்த 
நீரப்்பாச

னம் 
இல்லாத 
நிலப்பர

ப்பு 

ஆதாரம் 
மூலம் 

பாசனம் 
ஹபறும் 
பகுதி 

0- 2 கி.மீ 1582.78 0 206.49 14.57 4.18 0 3.88 0 633.33 416.45 303.88 1582.78 

2 - 5 கி.மீ 6360.3 0 1179.92 0.74 6 20 938.2 2376.68 87.91 1357.35 393.5 6360.3 

5-10 கி.மீ 29019.95 0 3643.29 176.69 77.89 627.2 1094.08 8042.57 4193.62 9820.41 1344.2 29019.95 

0-10 கிமீ 36963.03 0 5029.7 192 88.07 647.2 2036.16 10419.25 4914.86 11594.21 2041.58 36963.03 

பைம்3.16: ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாை்டு வரக 
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3.5 உயிரியல் சூழல்: 

எந்தகவாரு பகுதியின் உயிரியல் சூழகலப் பற்றிய ஆய்வு திட்டமிடப்பட்ட 

சூழலியல் ஆய்கவக் ககாை்டுள்ளது. அதன்படி, உத்பதச குவாரிப் 

பகுதிக்கான சுரங்க குத்தகக பகுதி (core zone) மற்றும் அகத சுற்றியுள்ள 10 

கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு பகுதி(buffer zone) எடுத்து ககாள்ளப்பட்டு பல்பவறு 

வககயான உயிரினங்ககளக் கை்டறிய சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு 

பமற்ககாள்ளப்பட்டது. 

3.5.1 தாவரங்கள்: 

ஆய்வுப் பகுதியின்  உயிரினங்களின் பட்டியல் மற்றும் தற்பபாதுள்ள 

சூழலியல் ஆய்கவக் மதிப்பீடு கசய்தல் ஆகியவற்கறக் குறிக்கும் வககயில் 

நடத்தப்பட்டது.  ஆய்வின் பநாக்கம் பின்வருமாறு: 

 பல்பவறு நிலப்பரப்பு சூழலியல் சாரந்்து உள்ள தரகவ.. 

 அரசுப் பதிபவடுகளிலிருந்தும், வனதத்ுகற அதிகாரிகள், கபாதுமக்கள் 

பபான்றவரக்ளுடன் கலந்துகரயாடுவதன் மூலமும் இரை்டாம் நிகலத் 

தரவுககளச ்பசகரித்தல். 

 சூழலியல் மாற்றங்ககள அகடயாளம் காை  கடந்த பதிவுகளுடன் தரகவ 

ஒப்பிடவும். 

 கல் குவாரி கசயல்பாடு மூலம் சூழலியல் தாக்கத்கத அகடயாளம் 

காைவும். 

பமற்கூறிய பநாக்கங்ககள நிகறபவற்ற, 10 கிமீ சுற்றளவில் கபாதுச ்சூழலியல் 

ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. தற்பபாகதய சூழலியல் நிகலகய மதிப்பிடுவதற்கு 

தாவர-சமூகவியல் ஆய்வு நடதத்ப்பட்டது. 

3.5.1.1 மாதிரி முரறகள்: 

ஆய்வு பகுதி பல்லுயிர ் சூழலியல் நிகலகய மதிப்பிடுவதற்கு, 10-கிமீ 

சுற்றளவில் பகுதி நான்கு கால்பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது, NE (Q-
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1), NW (Q-2) SW (Q-3) மற்றும் SE (Q-4).  பமபல குறிப்பிடப்பட்டுள  நான்கு 

கால்பகுதிகளில் சீரற்ற மாதிரி  மூலம் மரங்கள் (10x10 மீ), கசடிகள் (5x5 மீ) 

மற்றும் குறுஞ்கசடிகள் (1x1 மீ) ஆகியவற்றிற்கான உள்ள நிலவும் புவியியல் 

நிகலகமகள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் உயிர-்பன்முகத்தன்கம 

அம்சங்ககளப் கபாறுதத்ு ஆய்வு கசய்யப்பட்டுள்ளன. 

தாவர-சமூகவியல் ஆய்வு : தாவர-சமூகவியல் அளவுருக்கள், மிகுதி ( அடரத்்தி), 

சராசரி மற்றும் குகறந்தபட்ச மரதை்டுகள் மற்றும் சூழலியல் அம்சங்ககள 

தீரம்ானிக்க அளவிடப்பட்டன. மிகுதி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்குள் ஒரு 

தனிப்பட்ட தாவர இனத்தின் பரவலின் அடரத்்தியின் அளவீடு ஆகும்.. 

இபதபபால், குகறந்தபட்ச எை்ைிக்ககயானது குவாட்ரட்டுகள் அளவில் பதிவு 

கசய்யப்படுகிறது. குத்தகக பகுதியில் கமாத்தம் 10 குவாட்ரட்டுகள் 

அகமக்கப்பட்டன மற்றும் ஆய்வு பகுதியின் நான்கு கால்பகுதிகளில் (தலா 5) 

கமாத்தம் 20 குவாட்ரட்டுகள் அகமக்கப்பட்டன. 

தாவரங்களுக்கான குவாை்ரை்ஸ் முரற: 10 × 10 மீ அளவுள்ள குவாட்ரட்டுகள் 

குத்தகக பகுதி மற்றும் 10 கிமீ ஆய்வு பகுதிக்குள் பதாராயமாக 

அகமக்கப்பட்டன.; ஒவ்கவாரு நான்கு கால்பகுதிகளில் தாவரங்ககள 

மதிப்பிடுவதற்காக அகமக்கப்பட்டது.  மரங்கள் 10 × 10 மீ குவாட்ரட் (>5 கச.மீ. 

ஜிபிகெச)்,  கசடிகள் (5x5 மீ) மற்றும் குறுஞ்கசடிகள் (1x1 மீ).   ஓகட பகுதி, 

விவசாயக் கட்டுகளில் உள்ள மரங்கள், படங்க் பை்டுகள், பை்கை வனத ்

பதாட்டங்கள், இயற்கக வனப் பகுதி, அகவன்யூ பதாட்டங்கள், வீடட்ுக் 

ககால்கலப்புறங்கள் பபான்ற தவிர குகறந்தபட்சம் ஒரு கிபலாமீட்டர ்

இகடகவளியில் தனிதத்னியாக பதிவு கசய்யப்பட்டு, களத்தில் அகடயாளம் 

காைப்பட்டுள்ளனர.் நிலப்பரப்பில் உள்ள ஒவ்கவாரு இடதத்ிற்கும் நிலப்பரப்பு 

மற்றும் வாழ்விடத் தரம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

தாவரவியல் ஆய்வு குறியீை்டு: ஷானன் மற்றும் வீனர ் (1963) சூத்திரத்கதப் 

பயன்படுத்தி தாவர பல்லுயிர ்பின்வருமாறு கைக்கிடப்படும்: 

https://www.shabdkosh.com/dictionary/tamil-english/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D-meaning-in-english
https://www.shabdkosh.com/dictionary/tamil-english/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D-meaning-in-english
https://www.shabdkosh.com/dictionary/tamil-english/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D-meaning-in-english
https://www.shabdkosh.com/dictionary/tamil-english/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D-meaning-in-english
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அபதசமயம், 

H΄ என்பது தாவர பல்லுயிர ்ஷானன் குறியீடு,  

 என்பது கபரும்பாலும் தனி  விகிதமாகும்  தரவுதக்தாகுப்பில் உள்ள 

இனங்கள். 

சமநிகலக் குறியீடு இவ்வாறு கைக்கிடப்பட்டது: E = H΄/Hmax, 

அபதசமயம் Hmax = log2 (குவாட்ரட் உள்ள இனங்களின் எை்ைிக்கக) 

குத்தரகப் பகுதி: 

குத்தகக பகுதி வனம் அல்லாத, தனியார ் நிலம். குத்தககப் பகுதியின் 

கபரும்பகுதி கவட்டப்பட்ட பகுதி காைப்படுகின்றன. புதரக்ள் (ப்பராபசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்பளாரா) மற்றும் புற்ககளக் ககாை்ட தரிசு நிலமாகும். குத்தககப் 

பகுதில் காைப்பட்டது. தாவரங்களின் விரிவான பட்டியல் அட்டவகை எை் - 

3.23 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அை்ைவரண3.23: குத்தரகப் பகுதில் உள்ள தாவர இனங்களின் பை்டியல் 

Sl.No இனத்ெின் தையர் குடும்ைம் தைாது தையர் 

மரங்கள் 

1 புரராரசாைிஸ் ஜூலிஃப்ரளாரா ஃரைரைசிரய சிபமக்கருரவல் 

புெர்கள் 

1 கரலாட்ரராைிஸ் ஜிகாண்டியா அரைாசிரனசிரய எருக்கன் தசடி 

2 லந்ெனா ரகமரா தவர்தைரனசிரய உண்ணிச்தசடி 

மூலிபககள் 

1 டிாிடாக்ஸ் ப்ரராகம்தைன்ஸ் ஆஸ்தடரரசிரய தவட்டுபக பூண்டு 

2 ரசாலனம் பநட்ரம் ரசாலரனசிரய மணத்ெக்காளி 
புற்கள் 

2 பசரனாடான் டாக்படலான் தைாரவசிரய அருகம்ைில்லு 
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குவாரி ஹசயல்பாடு தாக்கம் (குத்தரக பகுதில் இருந்து 300மீ பஃபர)்: 

PIZ என்பது சுரங்கப் பகுதில் இருந்து 300மீ பஃபர,், ப்பராபசாபிஸ் 
ஜூலிஃப்பளாராவின் முடக்ள் நிகறந்த புதரக்களக் ககாை்ட தரிசு நிலம் 
ஆகியவற்கற உள்ளடக்கிய வறை்ட பகுதியாகும். பகசுவரினா சில 
காைப்படுகின்றன. PIZ இல் 5 குடும்பங்களில் இருந்து கமாத்தம் 11மரங்களும் 
பதிவு கசய்யப்பட்டுள்ளன. வறை்ட பகுதி காரைமாக பன்முகதத்ன்கம 
குறியீடுகள் குகறவாக இருந்தன. பமபல உள்ள முடிவுகளில் இருந்து PIZ 
கதாந்தரவு மற்றும் குகறவான பன்முகத்தன்கம ககாை்டது என்பகத 
கதளிவாக காட்டுகிறது. எனபவ ஆய்வுப் பகுதியின் பன்முகதத்ன்கம 
பமம்படுத்துவது முக்கியம். PIZ இல் காைப்படும் தாவரங்களின் பட்டியல் 
அட்டவகை எை் - 3.24 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. PIZ இல் காைப்படும் 
தாவரங்களின் விரிவான பட்டியல் கீபழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

. 

அை்ைவரண3.24: PIZ இல் உள்ள மரங்களின் தாவர-சமூகவியல் ஆய்வு 

Species Family Density 
Frequen

cy 
BA Rd Rdo Rf IVI 

அகாசியா ஆாிகுலிஃைார்மிஸ் ஃரைரைசிரய 5 4 0.032245 4.42 4.6115 5.882353 14.92 

அகாசியா லுரகாஃப்ரளாயா ஃரைரைசிரய 1 1 0.009753 0.88 1.3948 1.470588 3.75 

அகாசியா நிரலாட்டிகா ஃரைரைசிரய 15 10 0.096736 13.27 13.8346 14.70588 41.81 

அசாடிராக்டா இண்டிகா தமலியாசிரய 5 4 0.045541 4.42 6.5131 5.882353 16.82 

ரைாராசஸ் ஃைிளாதைல்லிஃைார்மிஸ் அரரரகசிரய 9 7 0.073447 7.96 10.5040 10.29412 28.76 

காசியா ஃைிஸ்துலா ஃரைரைசிரய 2 2 0.022492 1.77 3.2167 2.941176 7.93 

Casuarina equisetifolia ரகசுவாிரனசி 9 5 0.08121 7.96 11.6142 7.352941 26.93 

ரகாரகாஸ் நியூசிஃதைரா அரரரகசிரய 8 7 0.110669 7.08 15.8272 10.29412 33.20 

ஃைிகஸ் ாிலிஜிரயாசா தமாரரசிரய 2 2 0.043989 1.77 6.2910 2.941176 11.00 

தமாாிண்டா ைப்தசன்ஸ் ரூைியாசிரய 23 13 0.15914 20.35 22.7593 19.11765 62.23 

புரராரசாைிஸ் ஜூலிஃப்ரளாரா ஃரைரைசிரய 34 13 0.024007 30.09 3.4334 19.11765 52.64 

Rd- Relitive Density, Rdo- Relative dominance, Rf – Relative Frequency, IVI – Importance 

Value Index 
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அை்ைவரண3.25: PIZ இல் உள்ள மரங்களின் இனங்கள் பன்முகத்தன்ரம 
குறியீடு 

ஏ கீழ் ரமல் 

டாக்ஸா  11 11 11 

எண்ணிக்பக 113 113 113 

ஆெிக்கம்   0.1719 0.1436 0.2159 

சிம்சன் 0.8281 0.7841 0.8564 

ஷானன் 2.005 1.848 2.12 

சீரான 0.6748 0.5773 0.7571 

ஃைிஷர் ஆல்ைா 3.013 3.013 3.013 

தைர்கர் ைார்க்கர் 0.3009 0.2301 0.3805 

பைம்3.17: PIZ இல் உள்ள மரங்களுக்கான இனங்கள் முக்கிய மதிப்பு குறியீடு 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ஆய்வுப் பகுதி: 

ஆதிக்கம் கசலுத்தும் இனங்கள் ப்பராபசாபிஸ் ஜூலிஃப்பளாரா, அசாடிராக்டா 

இை்டிகா, பபாராசஸ் ஃபிளாகபல்லிஃபர,் அகாசியா நிபலாட்டிகா, அல்பிசியா 

கலகபக், அகாசியா லுபகாஃப்பளாயா, அகாசியா ஆரிகுலிஃபாரம்ிஸ் 

பபான்றகவ. பஃபரப்சானில் காைப்படும் தாவரங்களின் விரிவான பட்டியல் 

அட்டவகை எை் – 3 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அை்ைவரண3.26: ஆய்வுப் பகுதில் உள்ள மரங்கள் பை்டியல் 

Sl.No இனத்ெின் தையர் குடும்ைம் உள்ளூர் தையர் 

மரங்கள் 

1 ஏகல் மார்தமரலாஸ் ருரடசி வில்வமாறன் 

2 சிஜியம் குமுனி மிர்ரடசி கடற்ைபட 

3 தடரலானிக்ஸ் தரஜியா ஃரைரைசிரய குல்ரமாஹர் 

4 மதுகா லாங்கிஃரைாலியா சப்ரைாட்டாசி இலுப்பை 

5 அசாடிராக்டா இண்டிகா தமலியாசிரய ரவம்பு 

6 ரைாைாக்ஸ் சீைா மால்ரவசி இலவு 

7 ைித்தெதசல்ரலாைியம் டல்ஸ் ஃரைரைசிரய தகாடுக்காபுளி 
8 லுரகனா லுரகாதசைாலா ஃரைரைசிரய சுைாபுல் 

9 தடக்ரடானா கிராண்டிஸ் தவர்தைரனசிரய தடக்கு 

10 ஃைிகஸ் ாிலிஜிரயாசா தமாரரசிரய தைாரசமரம் 

11 தைாங்கமியா ைின்னடா ஃரைரைசிரய புங்பக 

12 க்தமலினா ஆர்ரைாாியா லாமியாசிரய குமளமரம் 

13 மூசா ைரெீசியா முரசசிரய வாபை 

14 காசியா ஃைிஸ்துலா ஃரைரைசிரய தகான்பற 

15 தைல்ரடாரைாரம் ப்தடரராகார்ைம் ஃரைரைசிரய கிலுகிலுப்பை 

16 சிட்ரஸ் எலுமிச்பச ருரடசி எலுமிச்பச 

17 புளி இண்டிகா ஃரைரைசிரய புலி 

18 ரைாராசஸ் ஃைிளாதைல்லிஃைார்மிஸ் அரரரகசிரய ைன்ன-மரம் 

19 ைாலியால்ெியா லாங்கிஃரைாலியா அன்ரனாரனசிரய நீெிலிங்கம் 

20 ப்ரராரசாைிஸ் ஜூலிஃப்ரளாரா ஃரைரைசிரய சீபம கருரவல் 

21 மிமுரசாப்ஸ் எலிங்கி சப்ரைாட்டாசி மகிைம்பூ 

22 அகாசியா நிரலாட்டிகா ஃரைரைசிரய கருரவலன் 

23 தடர்மினாலியா அர்ஜுனா காம்ப்ரரரடசி மருெ மரம் 

24 அல்ைிசியா தலதைக் ஃரைரைசிரய வாபக 

25 தெஸ்தைசியா ைாபுல்னியா மால்ரவசி பூவரசு 

26 காிகா ைப்ைாளி காாிரகசி ைப்ைாளி 
27 தமாாிண்டா ைப்தசன்ஸ் ரூைியாசிரய மஞ்சநெி 
28 தமாாிண்டா டிங்க்ரடாாியா ரூைியாசிரய நுனா 

29 காசுவாினா ஈக்விதசட்டிஃரைாலியா ரகசுவாிரனசி சவுக்கு 

30 அகாசியா ஆாிகுலிஃைார்மிஸ் ஃரைரைசிரய தைன்சில் மரம் 

31 மங்கிஃதைரா இண்டிகா அனகார்டியாசிரய மாமரம் 

32 ரகாகஸ் நியூசிஃதைரா அரரரகசிரய தென்பன 

33 ரமாாிங்கா ஒலிஃதைரா ரமாாிங்ரகசி முருங்பக 

34 ஃைிகஸ் தைங்காதலன்சிஸ் தமாரரசிரய ஆலமரம் 

35 தைௌஹினியா ைர்பூாியா சீசல்ைினிரயசி மாந்ெபர 

36 பசடியம் தகாய்யா மிர்ரடசி தகாய்யா 
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Sl.No இனத்ெின் தையர் குடும்ைம் உள்ளூர் தையர் 

37 சமரன சமன் ஃரைரைசிரய அபமவாபக 

38 அகாசியா லுரகாஃப்ரளாயா ஃரைரைசிரய வல்ரவலம் 

புெர்கள் 

1 லந்ெனா ரகமரா தவர்தைரனசிரய யூனி 
2 ஜிசிைஸ் ஜுஜுைா ரம்ரனசிரய எலந்பெ 

3 அபுடிரலான் இண்டிகம் மால்ரவசிரய துத்ெி 
4 தடரகாமா ஸ்டான்ஸ் ைிக்ரனானியாசிரய மஞ்சள் எக்காளம் 

5 ஜட்ரராைா க்ளான்டுலிஃதைரா யூரைார்ைியாசிரய தவள்பளக்காட்டுக்ரகாட்ட 

6 ாிசினஸ் கம்யூனிஸ் யூரைார்ைியாசிரய அமனக்கு 

7 ஜஸ்டிசியா அொத்ரொட அகந்ரெசிரய அடத்ரொட 

8 இக்ரசாரா ரகசி ரூைியாசிரய இட்லிப்பூ 

9 ரநாியம் இண்டிகம் அரைாசிரனசிரய அராலி 

10 லாரசானியா இன்ர்மிஸ் லித்ரரசிரய மருொணி 
11 கற்றாபை அஸ்ரைாதடரலசிய ரசாத்து கெபள 

12 பவதடக்ஸ் தநகுண்ரடா தவர்ைிரனசிரய வனிலி 

13 தசம்ைருத்ெி ரராசா-சிதனன்சிஸ் மால்ரவசிரய தசம்ைருத்ெி 
14 ஐரைாமியா கார்னியா கன்வால்வுரலசி இளஞ்சிவப்பு காபல மகிபம 

15 சிடா கார்டிஃரைாலியா மால்ரவசிரய சிடா தசடி 

16 காசியா ஆாிகுலட்டா ஃரைரைசிரய ஆவாரம்பூ 

17 கரலாட்ரராைிஸ் ஜிகாண்டியா அரைாசிரனசிரய Earukku 

மூலிபககள் 

1 லியூகாஸ் அஸ்தைரா லாமியாசிரய தும்பை 

2 ைார்த்ெீனியம் ஹிஸ்டரராரைாரஸ் ஆஸ்தடரரசிரய ைார்த்ெீனியம் 

3 அகலிைா இண்டிகா அமரந்ரெசிரய குபைரமனி கீாி 
4 ஆர்தகரமான் தமக்சிகானா ைாப்ைாதவரரசிரய தமக்சிகன் ைாப்ைி 
5 அனிரசாதமல்ஸ் இண்டிகா லாமியாசிரய மருட்டி 

6 ஃைில்லாந்ெஸ் நிரூாி ஃைிலாந்ரெசிரய கீழ்ைநீலி 

7 டிாிடாக்ஸ் ப்ரராகம்தைன்ஸ் ஆஸ்தடரரசிரய தவட்டுபக பூண்டு 

8 சிடா அகுடா மால்ரவசிரய ைைம்ைாசி 
9 அனிரசாதமல்ஸ் மலைாாிக்கா லாமியாசிரய ரைய்மருட்டி 

10 கிளிரயாம் விஸ்ரகாசா கிளிரயாரமசிரய நாய் ரவபல 

11 ரசாலனம் சாந்ரொகார்ைம் ரசாலரனசிரய கண்டங்கத்ொி 
12 சிடா ரராம்ைிஃரைாலியா மால்ரவசிரய குருந்தொட்டி 

13 அகாந்ரொஸ்தைர்மம் ஹிஸ்பீடம் ஆஸ்தடரரசிரய ரகாகுல் காந்ொ 

14 அச்சிராந்ெஸ் அஸ்தைரா அமரந்ரெசிரய நாயுருவி 
ஏறுைவர் 

1 அஸ்ைாரகஸ் ரரஸ்ரமாசஸ் அஸ்ைாரரகசிரய ெண்ணீர்-விட்டான் 

2 சிசஸ் குவாட்ராங்குலாிஸ் விட்ரடசிரய ைிரண்பட 
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Sl.No இனத்ெின் தையர் குடும்ைம் உள்ளூர் தையர் 

3 அப்ரூஸ் ப்ாிரகரடாாியஸ் ஃரைரைசிரய குண்டுமணி 
விவசாய ையிர்கள் 

1 ரகாசிைியம் ஹிர்சுட்டம் மால்ரவசிரய ைருத்ெி 
2 தசஸ்ரைனியா கிராண்டிஃப்ரளாரா ஃரைரைசிரய அகத்ெி 
3 மூசா ைரெீசியாகா முரசசிரய வல்பை 

புற்கள் 

1 பசைரஸ் ரராட்டுண்டஸ் பசைரரசிரய ரகாபர புல்லு 

2 குரளாாிஸ் ைார்ைடா ரைாரயசிரய ரகாபெ புல்லு 

3 பசரனாடான் டாக்படலான் ரைாரயசிரய அருகம்ைில்லு 

பைம்3.18: ஆய்வுப் பகுதில் உள்ள தாவர இனங்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 விலங்குகள்: 

முரற: விலங்கினங்ககள ஆய்வு கசய்ய பநரடி மற்றும் மகறமுக 

கை்காைிப்பு முகறகள் பயன்படுதத்ப்பட்டன. பறகவகளின் 

பன்முகத்தன்கமகய ஆய்வு கசய்ய புள்ளி சரப்வ முகற பயன்படுதத்ப்பட்டது. 

தவிர, உள்ளூர ் கிராம மக்களுடன் கலந்துகரயாடல், அரசு பதிபவடுகள், 

கவளியிடப்பட்ட அறிக்கககள் மற்றும் வன அதிகாரிகளுடன் கலந்துகரயாடல் 

மூலம் இரை்டாம் நிகல தரவு பசகரிப்பு, அறிவுள்ள கபாதுமக்கள் ஆய்வுக்கு 

பயன்படுதத்ப்பட்டனர.் 
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கவனிப்பு: 10 கிமீ ஆய்வு பகுதிக்குள் வனவிலங்கு சரைாலயம் அல்லது பதசிய 

பூங்கா இல்கல. வளரப்்பு விலங்குகள் கபாதுவாகக் காைப்படுகின்றன. 

குத்தகக மற்றும் 10 கிமீ தாங்கல் மை்டலம் பமற்கு கதாடரச்ச்ி மகல ESA 

எல்கலயில் வராது. கள ஆய்வின் பபாது எந்த காட்டு பாலூட்டி இனமும் 

பநரடியாகக் காைப்படவில்கல. இகடயக மை்டல பகுதியில் அட்டவகை I 

விலங்குகள் இல்கல. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள விலங்கினங்களின் பட்டியல் 

அட்டவகை எை் - 3.27 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
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அை்ைவரண3.27: ஆய்வுப் பகுதி உள்ள விலங்கினங்களின் பை்டியல் 

எஸ்.எை் கபாது கபயர ் அறிவியல் கபயர ்

IWPA, 
அட்டவகை 

பாலூை்டிகள் 

1 இந்திய   அைில் ஃபனம்பஸ் பால்மரம் IV 

2 காட்டுப்பன்றி சஸ் ஸ்க்பராஃபா கிரிஸ்படடஸ் III 
3 குரங்கு மக்காக்கா கதிர ் IV 

4 

இந்திய சாம்பல் 
முங்கூஸ் கெரக்பஸ்கடஸ் எட்வரட்்ஸ் II 

5 இந்திய முயல் கலபஸ் ரூஃபிகாடாடஸ் IV 

பறரவகள் 

1 மைிப்புறா ஸ்ட்கரப்படாபீலியா சிகனன்சிஸ் IV 

2 மீன்ககாத்தி அல்சிபடா அத்திஸ் IV 

3 கமனா அக்ரிபடாகதரஸ் டிரிஸ்டிஸ் IV 

4 பசக்சக்கிளி பிட்டசுலா கிராபமரி IV 

5 சிடட்ுக்குருவி பாஸர ்உள்நாட்டு IV 

6 இரட்கடவால் குருவி டிக்ரூரஸ் பமக்பராகசரக்ஸ் IV 

7 காகம் பகாரவ்ஸ் ஸ்ப்களை்டன்ஸ் வி 

8 

கசங்குதக் 
ககாை்கடக்குருவி கபக்பனாபனாடஸ் கஃபபர ் IV 

9 இந்தியக் குயில் குக்குலஸ் கமக்பராப்கடரஸ் IV 

10 சிறிய நீரக்்காகம் ஃபலாக்பராபகாராக்ஸ் கநஜர ் IV 

11 

ஊதாப்பிட்டத் 
பதன்சிடட்ு கநக்டரினியா கஜபலானிகா IV 

12 சின்னக் ககாக்கு எக்கரட்டா காரக்ஜட்டா IV 

13 காகட பகாடரன்ிக்ஸ் பகாட்டரன்ிக்ஸ் IV 

14 உை்ைிக்ககாக்கு புபுல்கஸ் ஐபிஸ் IV 

15 தவிட்டிச ்சிலம்பன் டரட்ாய்ட்ஸ் காடடஸ் IV 

ஊரவ்ன 

1 ஓைான் கபலாட்ஸ் கவரச்ிபகாலர ் IV 

2 சாகரப்பாம்பு ப்டியாஸ் மியூபகாச II 
3 கட்டுவரியன் புங்காரஸ் பகருலியஸ் II 

நிலநீர் வாழ்வன 

1 இந்திய பதகர புஃபபா கமலபனாஸ்டிக்டஸ் IV 

பை்ைாம்பூசச்ி 

1 மஞ்சள் பட்டாம்பூசச்ி யூப்பலாயா பகார ் IV 

2 வை்ைத்துப்பூசச்ி பாபிலிபயா கடபமாலியஸ் IV 
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பைம்3.19: ஆய்வுப் பகுதி விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரம 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 நீரியல் & நீர் புவியியல்: 

அருகிலுள்ள பகுதிகளில் சுரங்க நடவடிக்கககளின் தாக்கத்கத 

மதிப்பிடுவதற்கு ஆய்வுப் பகுதியில் நீரியல் ஆய்வு பமற்ககாள்ளப்பட்டது.  

விருதுநகர ் மாவட்டம், கவம்பக்பகாட்கட தாலுகாவில் உள்ள 

அப்கபயநாயக்கன்பட்டி கிராமத்தில் அகமந்துள்ள இந்த ஆய்வுப் பகுதி, 

அப்பகுதியின் கபாதுவான நீரவ்ளவியல் நிகலகளின் தன்கமகயப் 

புரிந்துககாள்ளும் வககயில் கருதப்படுகிறது.  

3.6.1 இயற்பியல் மற்றும் வடிகால்: 

இயற்பியல்: சுரங்க குத்தககக்கு விை்ைப்பித்த பகுதி கமன்கமயான 

சமகவளி நிலப்பரப்பாகும். குத்தகக பகுதியின் ஒரு பகுதி ஏற்கனபவ 

சுரங்கபைி பமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளது. குத்தககப் பகுதியின் நிலப்பரப்பு சுமார ்

97m RL வகர உள்ளது. 

நீரந்ிகலகள் : குதத்கக  பகுதியில்  நீரந்ிகலகள் இல்கல.  நதி – 90மீ (W) மற்றும் 

கவப்பார ் ஆறு 320m (N) கதாகலவில் உள்ளது.. இந்த,ய நிலப்பரப்பு 
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வகரபடங்களின் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட வடிகால் வகரபடம், கடன்ட்ரிடிக் 

வடிவத்தில் இயங்கும் சில நீபராகடகள் இருப்பகதக் காட்டுகிறது. 

பைம்3.20: வடிகால் வரரபைம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 புவியியல் மற்றும் புவியியல் 

புவியியல்: ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள பாகற உருவாக்கம் கபரும்பாலும் 

மிக்மாகடட் க்னீசிக் வளாகத்தால் ஆனது. குத்தகக பகுதி  பாகற உருவாக்கம் 

மிக்ட்மாகடட் க்னீசிக் காம்ப்ளக்ஸ் வககயின் கீழ் வருகிறது. 
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பைம்3.21: புவியியல் வரரபைம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

புவியியல்: ரிபமாட் கசன்சிங் மற்றும் ஜிஐஎஸ் நுட்பத்கதப் பயன்படுத்தி 

கசயற்ககக்பகாள் படங்களிலிருந்து கபறப்பட்ட ஆய்வின் புவியியல் வகரபடம் 

ஆய்வுப் பகுதியில் கபடிகமன்ட் ப்களன் வளாகதத்ால் உள்ளகத கா ட்டுகிறது.  

பமலும் குத்தகக பகுதியும் அபத வககயின் கீழ் வருகிறது. 
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பைம்3.22: புவியியல் வரரபைம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

லித்தாலஜி: ஆய்வுப் பகுதியில் முக்கியமாக ொரன்்ப்களை்பட-பபயாகடட் 

கஜனிஸ் வககயின் கீழ் கபரும்பாலும் வருகிறது. லிதத்ாலஜி வகரபடம் கீபழ 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய வரரவு அறிக்ரக - ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளின் உரைகல் 
மற்றும் கிராவல் குவாரி, குத்தரக பரப்பு 1.21.5 ஹெக்ைர,் அப்பாநாயக்கன்பைட்ி கிராமம், 
ஹவம்பக்ககாைர்ை தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவை்ைம், தமிழ்நாடு 

 

 

 கிரிகயைட்ிவ் இன்ஜினியரஸ்் & கன்சல்ைன்ைஸ்்  REV எண்: 00/DEC/22 

 3-57 

 

 

பைம்3.23: லித்தாலஜி வரரபைம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மண்: ஆய்வுப் பகுதியானது இன்கசப்டிபசால், அல்ஃபிபசால், கவரட்ிபசால் 

மற்றும் என்டிபசால்களால் வககப்படுத்தப்படுகிறது. திட்டப் பகுதியில் 

இன்கசப்டிபசால் வகக மை் வககயின் கீழ் வருகிறது. 
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பைம்3.24: மண் வரரபைம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 ஆய்வுப் பகுதியின் நீர் மை்ைம்: 

தமிழ்நாடு, விருதுநகர ் மாவட்டம், அருப்புக்பகாட்கட கதாகுதிக்கான ஜல் சக்தி 

அகமசச்கத்தின் நீரவ்ளத் துகறயின் இந்தியா-WRIS-ல் இருந்து கபறப்பட்ட 

ஆழம் முதல் நீர ் நிகல தரவுகளின் அடிப்பகடயில் பின்வருபகவ 

கவனிக்கப்படுகின்றன. 

அை்ைவரண3.28: அருப்புக்ககாை்ரை ஹதாகுதியின் நீரம்ை்ைத்தின் ஆழத்தின் 
ஹபாதுவான கபாக்கு 

ஆண்டு 

நீர் மை்ைத்திற்கு ஆழம்  
(m bgl) 

திரந்த கிணறு 
கண்காணிக்கப்பை்ைது 

முன் 
பருவமரழ 

பிந்ரதய 
பருவமரழ 

முன் 
பருவமரழ 

பிந்ரதய 
பருவமரழ 

2015 2.67 - 9.65 1.74 - 7.94 3 3 

2016 3.5 - 7.66 4.07 - 9.9 4 3 

2017 - 2.27- 4.88 - 2 
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2018 4.03-10.38 6.35-8.5 3 2 

பருவமகழ மற்றும் மகழக்காலத்திற்குப் பிந்கதய நீர ்நிகலகள் படம் எை்.3.25 

மற்றும் 3.26 இல் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன, பமலும் அகவ திட்டப் பகுதியில் நீர ்

மட்டத்தின் ஆழம் 5.0 முதல் 10.0 மீ பிஜிஎல் வகர மகழக்காலத்திற்கு முந்கதய 

பருவத்தில் (ஏப்ரல்) மற்றும் 0.0 முதல் 0.5 மீ வகர இருக்கும் என்பகதக் 

குறிக்கிறது. பிஜிஎல் பருவமகழக்கு பிந்கதய காலத்தில் (நவம்பர)். 

பைம்3.25: பருவமரழக்கு முந்ரதய நீர் நிரல 
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பைம்3.26: பிந்ரதய பருவமரழ நீர் நிரல 
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3.6.4.3 நிலத்தடி  நீர் தரவு 

அருகில் உள்ள 5 கிைறுகள் மற்றும் 2 ஆழ்துகள கிைறுகளில் நீரம்ட்ட 

கிைறு/ஆழ்துகள கிைறுகளில் தரவு பைி பமற்ககாள்ளப்பட்டது. 

அை்ைவரண3.29: கிணறுகளில் தரவு 

அரையாள 
எண். கிணறு/கபார்ஹவல் 

ஒருங்கிரணப்புகள் கிணற்றின் 
/ 

கபார்ஹவல் 
ஆழம் (M) 

நீர் நிரல (மீ) 

அை்சகரரக தீர்க்ககரரக 
பருவமரழ 

முன் 

பருவமரழ 
பின் 

1 கிைறு 9°17'28.00"N 77°41'46.00"இ 4.0 3.0 1.0 

2 கிைறு 9°17'29.00"N 77°41'46.00"இ 4.5 3.0 1.2 

3 கிைறு 9°17'32.00"N 77°41'52.00"இ 5.0 - 1.5 

4 கிைறு 9°17'32.00"N 77°41'53.00"இ 6.0 - 1.5 

5 கிைறு 9°17'29.00"N 77°41'45.00"இ 20.0 8.5 1.2 

6 ஆழ்துகள கிைறு 9°17'12.00"N 77°41'46.00"இ 100 60 - 

7 ஆழ்துகள கிைறு 9°17'41.00"N 77°42'05.00"இ 100 50 - 
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 கிணறுகளின் இைம் 
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பமபல உள்ள அட்டவகையில் இருந்து,காைப்படுவது என்னகவன்றால். 

கிைறுகளில் நீர ்மட்டங்களின் வரம்பு மகழக்காலத்திற்கு முந்கதய காலத்தில் 

3m - 8.5 m bgl வகரயிலும், பருவமகழக்கு பிந்கதய காலத்தில் 1m - 1.5 m bgl 

வகரயிலும் உள்ளது. 

ஆய்வுப் பகுதியில், ஆழ்துகளக் கிைறுகள் மூலம் குகறந்தஆழ 

நீரந்ிகலயும், குழாய் கிைறுகள் மூலம் அதிகஆழ நீரந்ிகலயும் 

உருவாக்கப்படுகிறது. கிைறுகளில் உள்ள நீர ் முக்கியமாக பருவமகழக்குப் 

பிந்கதய காலத்திற்குப் பிறகு கிகடக்கிறது, பமலும் இது பகாகட காலத்தில் 

குகறகிறது, இதனால் மானாவாரி பயிரக்ள் சாகுபடி 

கபரும்பாலும்பமற்ககாள்ளப்படுகிறது.  ஆழ்துகளக் கிைறுகள்  > 3௦௦அடி ஆழம் 

ககாை்டகவ, பமலும் ஆழமான மட்டத்தில் மட்டுபமநீர ் கிகடக்க வாய்ப்பு 

உள்ளதுஎன்பகத இது உைரத்்துகிறது. 

கிகடக்கக்கூடிய தகவல்கள் மற்றும் புவி இயற்பியல் ஆய்வுகளின் 

அடிப்பகடயில், திட்டப் பகுதி 60 மீட்டர ்ஆழத்திற்கு அப்பால் குகறந்த நிலத்தடி 

நீரத்ிறன் பகுதியாக கருதப்படுகிறது. தவிர, சுரங்கப் பகுதி கடினமான 

கசச்ிதமான பாகறககளக் ககாை்டுள்ளதால்நீர ் ஓட்ட கதாடரச்ச்ி குகறந்பத 

காைப்படும், சுரங்கத்திற்குள் கபரிய நீர ் கசிவு எதிரப்ாரக்்கப்படவில்கல. 

அருகில் பயன்பாட்டிலுள்ள  குவாரிகளில் இருந்துகபரியளவு நீரக்சிவு 

காைப்படவில்கல. எனபவ, இந்தசுரங்க குத்தகக பகுதியில்உதப்தச ஆழம் 

வகர பமற்ககாள்ள உள்ள சுரங்க பைிகளால்  நிலத்தடி நீர ் இப்பகுதியில் 

கபரியளவுதாக்கத்கத ஏற்படுத்தாது என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.. 

3.6.4.4 கமற்பரப்பு நீர்நிரலகள்: 

இப்பகுதியின் வடிகால் கவப்பார ் ஆற்றின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. கவப்பார ்

ஆறு மற்றும் அதன் துகை நதி குத்தகக பகுதியிலிருந்து முகறபய 320 மீட்டர ்

(வடக்கு) மற்றும் 90 மீ (பமற்கு) கதாகலவில் அகமந்துள்ளது. அம்கமயாரப்ட்டி 

குளம் குத்தகக பகுதியிலிருந்து 1.1கிமீ கதாகலவில் உள்ளது.  
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புவி இயற்பியல் ஆய்வின் அடிப்பகடயில், ஆய்வுப் பகுதியின் 60 மீட்டர ் வகர 

ஆழம் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. மகழக்காலங்களில் கவப்பாற்றில் பமற்பரப்பு 

நீர ் ஓட்டம் மட்டுபம காைப்படும், மீதமுள்ள காலத்தில் அது கிட்டதத்ட்ட 

வறை்டு காைப்படும்.  

நதி / நதியின் காை்சி 

 

 

 

 

 

 

புவி இயற்பியல் ஆய்வின் அடிப்பகடயில், இகடப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் 

ஆற்றின் படுகக மிக குகறந்த நீர ்ஊடுருவும் மற்றும் உற்பத்தி திறன் ககாை்ட 

கடினமான பாகறககள ககாை்டதாக உள்ளதால் நீர ் ஓட்ட கதாடரச்ச்ி 

குகறந்பத காைப்படும். கிகடக்கக்கூடிய தகவல்கள் மற்றும் புவி இயற்பியல் 

ஆய்வுகளின் அடிப்பகடயில், திட்டப் பகுதி குகறந்த  நிலத்தடி நீர ் திறன் 

ககாை்டதாகக் கருதப்படுகிறது என்று முடிவு கசய்யப்பட்டுள்ளது. உற்பத்தி 

நீரந்ிகலகள் 60m BGL ஆழத்திற்கு அப்பால் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. தவிர, 

சுரங்கப் பகுதி கடினமான கசச்ிதமான பாகறககளக் ககாை்டுள்ளது, 

சுரங்கத்திற்குள் கபரிய நீர ்கசிவு எதிரப்ாரக்்கப்படவில்கல. 

எனபவ நிலத்தடி நீர ் மற்றும் பமற்பரப்பு நீரின் மீது கபரிய தாக்கம் எதுவும் 

ஏற்படாது என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது 

* * * * * * * * * * 

 







சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய வரரவு அறிக்ரக - ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளின் உரைகல் 
மற்றும் கிராவல் குவாரி, குத்தரக பரப்பு 1.21.5 ஹெக்ைர,் அப்பாநாயக்கன்பைட்ி கிராமம், 
ஹவம்பக்ககாைர்ை தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவை்ைம், தமிழ்நாடு 

 

 

     கிரிகயை்டிவ் இன்ஜினியரஸ்் & கன்சல்ைன்ைஸ்்  REV எண்: 00/DEC/22 

 4-1 

 

Chapter 4  அத்தியாயம் -4 எதிர்பார்க்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 
நடவடிக்கககள் 

4.1 அறிமுகம் 

இந்தத் திட்டத்தில் உடடகல் மற்றும் கிராவல்,  இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த 

வவளி சுரங்கம் (வெடித்தல் இல்லாமல்) முடறயில்  வவட்டி எடுக்கப்படும் . 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுடடய வெயல்பாடுகளின் பபாது இந்தெ ்

சுரங்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் காற்று, நீர,் ஒலி, நிலம், பபாக்குவரதத்ு 

பபான்ற பல்பவறு சுற்றுெச்ூழல் கூறுகள் வதாடரப்ாக ஆய்வு வெய்யப்பட்டு, 

அதன் விவரங்கள் இந்த அத்தியாயத்தில் விரிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

இந்த திட்டத்டத வபாறுதத்வடர, அதிகப்படியான வருடாந்திர உற்பத்தி திறன் 

மற்றும்  வமாத்த சுரங்க பகுதிக்கு மதிப்பீடு வெய்யபட்டுள்ளதால். வமாத்த 

சுரங்க  குதத்டக காலத்திற்கு வபாருந்தும்.  

4.2 காற்று சூழல்: 

திை்ை ஹசயல்பாை்டின் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புகள்: 

தற்பபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அதத்ியாயம்-III இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் 

வதாடரப்ுடடய வெயல்பாடுகள் பபாது,  தகுந்த தடுப்பு நடவடிக்டககள் 

நடவடிக்டக எடுக்கப்படாவிட்டால் மாசு காரணமாக காற்றின் தரத்தில் 

தாக்கத்டத ஏற்படுத்தகூடும். வபாதுவாக சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் 

வதாடரப்ுடடய  நடவடிக்டககள் காற்று சூழலில் தாக்கத்டதஏற்படுதத்கூடும்: 

PM10 என குறிப்பிடப்படும் 10 டமக்ரானுக்கும் குடறவான சுவாசிக்கும் 

மிதக்கும் துகள்கள், மூெச்ுக்குழாய் மற்றும் நுடரயீரலில் குடிபயறலாம் மற்றும் 

மூெச்ுக்குழாய் அழற்சி, எம்பிஸிமா, மூெச்ுக்குழாய் ஆஸ்துமா, கண்களின் ெளி 

ெவ்வுகளின் எரிெெ்ல் பபான்ற உடல்நலப் பிரெச்ிடனகடள ஏற்படுத்தும். PM 2.5 

டமக்பராமீட்டருக்கும் குடறவான சுவாசிக்கும் நுண் மிதக்கும் துகள்கள் (PM 2.5 ) 
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, நுடரயீரலுக்குள் ஊடுருவி, மற்ற உறுப்புகடளப் பாதிக்கும் வடகயில் மிகெ ்

சிறிய துகள்கள் (<100 நாபனாமீட்டரக்ள்) நுடரயீரல் வழியாகெ ்வெல்லலாம். 

டீெல் சுரங்க உபகரணங்கள், வெனபரட்டர ்வெட் பபான்றவற்றிலிருந்து SO2, NOX, 

CO பபான்றவற்றின் உமிழ்வின் விடளவாக வளிமண்டல மாசு ஏற்ப பட்டு சில 

உடல்நலப் பாதிப்டப ஏற்படுத்தலாம். வபரிய இடடநிறுதத்ப்பட்ட துகள்கள் 

வபாதுவாக மூக்கு மற்றும் வதாண்டடயில் பிரெெ்டனகடள ஏற்படுதத் வாய்பு 

உள்ளது.  

இந்த குத்தடகயில் வவடித்தல் இல்லாமல் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த 

வவளி சுரங்க   முடறயில், ொக்ஹாம்மர ் துடளயிடுதல், வபதர ் & பவடெ்ஸ் 

மூலம் கட்டிடக் கற்கள் மற்றும் பவலி கற்களுக்கு டகமுடறயில் உடடத்தல், 

மற்றும் பதடவப்படும் வாடிக்டகயாளரக்ளுக்கு  பபாக்குவரத்துக்காக 

லாரிகளில் டகமுடறயாக ஏற்றப்படும். இந்த குதத்டக மூலம் உற்பத்தி மிகக் 

குடறவாக இருப்பதால், குத்தடகயில் தூசி உற்பத்தி மிகக் குடறவாக இருக்கும். 

பமல் ெரடளடய பநரடியாக பதாண்டி, ஏற்றப்பட்டு நுகரப்வாருக்கு வகாண்டு 

வெல்ல முடியும். இந்த குத்தடகப் பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்டககளால் தூசி 

உற்பத்தி மற்றும் வாயு வவளிபயற்றம் மிகக் குடறவாக இருக்கும் 

 இந்தெ ் சுரங்கதத்ின் விஷயத்தில், குத்தடகப் பகுதியில் சுரங்க 

நடவடிக்டககளால் காற்றின் தரத்தில் ஏற்படும் பாதிப்டபக் கட்டுப்படுதத் 

பின்வரும் நடவடிக்டககள் எடுக்கப்படும்: 

 வமாடபல் வாட்டர ் படங்கடரப் பயன்படுத்தி பபாக்குவரதத்ு ொடலடய 

ஈரமாக்குதல். 

 ஈரமான துடளயிடல் / ஈரமான துணிகளால் துடளயிடும் துடளகடள 

மூடுதல் 

 ொடலகளின் முடறயான பராமரிப்பு. 

 டிப்பரக்ளில் அதிக சுடம ஏற்றுவடதத ் தவிரத்்தல் மற்றும் தாரப்்பாய் 

மூடப்பட்ட லாரிகள் மூலம் வபாருடக்டள வகாண்டு வெல்வது. 
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 வாயு உமிழ்டவக் குடறக்க HEMM இன் ெரியான பராமரிப்பு 

 குத்தடக பகுதி வவளிபயறும் இடதத்ில் டயர ் கழுவும் வெதிடய 

அடமத்தல். 

 டிஜிட்டல் புடக மீட்டர ்வகாண்ட வாகன உமிழ்வு பொதடனகள். 

 குத்தடகப் பகுதியிலும் அடதெ ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் 650 

எண்ணிக்டகயிலான மரம் வளரப்்பு. 

இந்த அடனத்து நடவடிக்டககடளயும் வதாடரந்்து வெயல்படுதத்ப்பட்டு 

சுற்றுெச்ூழலில் வபறிதளவு தாக்கம் ஏற்படாமல் காற்றின் தன்டம 

பாதுகாக்கப்படும். 

உற்பத்தி அளவு குடறவாக உள்ளதால்,   எஸ்கபவட்டர ் இயந்திரம்,  டிப்பரக்ள் 

மட்டுபம ஈடுபடுதத்ப்படும். இந்த உபகரணங்கள் முடறயாக பராமரிக்கப்படும். 

தவிர, முன்பு குறிப்பிட்டபடி, காரப்ன் வவளிபயற்றதத்ால் ஏற்படும் குடறந்த 

பாதிப்டப உறுதி வெய்வதற்காக, பபாக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு வழக்கமான 

வாகன உமிழ்வு பொதடனகள் வெய்யப்படும். காரப்ன் வவளிபயற்றத்டத 

பமலும் மத்தியஸ்தம் வெய்ய, ஒரு நல்ல பசுடம மற்றும் பதாட்டத் திட்டம் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, அதில் 650 தாவரங்கள் குத்தடக பகுதியிலும் அடதெ ்

சுற்றியும் நடப்படும். 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக காற்றின் தரத்தில் ஏற்படும் 

தாக்கம், பலக்ஸ் சுற்றுெச்ூழல் வமன்வபாருளால் உருவாக்கப்பட்ட AERMOD View 

Gaussian Plume Air Dispersion Model ஐப் பயன்படுத்தி மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது 

நிடலயான காசியன் ப்ளூம் சிதறடல அடிப்படடயாகக் வகாண்டது. மாடலிங் 

நுட்பம் மற்றும் திட்டத்திற்குப் பிந்டதய காற்றின் தர மதிப்புகள் உள்ளிட்ட 

கணினி மாதிரிகள் மூலம் மாடலிங் ஆய்வு / மதிப்பீட்டின் விவரங்கள் பின்வரும் 

பாராக்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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காற்றின் தர தாக்கம் கணிப்பு: 

சுரங்க நடவடிக்டககளில் இருந்து எழும் காற்று மாசுபாட்டிற்காக (சுவாசிக்கும்  

மிதக்கும் துகள்கள் (PM10),  சுவாசிக்கும் நுண் மிதக்கும் துகள்கள் (PM 2.5 ) 

மாதிரி உருவகப்படுதத்ுதல்கள் கணினி மாதிரிகள் மூலம் 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தடர நிடல வெறிவு (GLC) மணிபநர வானிடல 

தரவுகடளப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

அை்ைவரண4.1: உமிழ்வு ஆதாரங்கள் 

ஹசயல்பாடு மூல வரக (Source) 

A. சுரங்க நடவடிக்டககள் திறந்த குழி (Open pit) 

B. பபாக்குவரத்து வரி (Line) 

4.2.2.1   உமிழ்வு காரணிகள் 

உமிழ்வு காரணி நுட்பத்தால் துகள் உமிழ்வுகளின் அளவீடு 

பமற்வகாள்ளப்படுகிறது. உமிழ்வு காரணி என்பது ஒரு வெயல்பாட்டின் பபாது 

ஒரு மாசுபாடு வவளியிடப்படும் விகிததத்ின் புள்ளிவிவர ெராெரி ஆகும். இந்த 

காரணி ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிடலயில் அந்த வெயல்பாட்டின் அளடவப் 

வபருக்கும்பபாது ஒட்டுவமாத்த விடளடவக் வகாடுக்கும். AP-42, USEPA(1998), 

நிலக்கரி S&T திட்டம் மற்றும் சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுடடய 

வெயல்பாடுகள் மற்றும் பிற காரணிகளால் வகாடுக்கப்பட்ட மற்றும் 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட நிடலயான ெமன்பாடுகடளப் பயன்படுத்தி உமிழ்வுகள் 

கணிக்கப்பட்டுள்ளன. பமாெமான சூழ்நிடலடய அறிய, உெெ் உற்பத்திக்காக 

மாடலிங் வெய்யப்படுகிறது. இதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் உமிழ்வு 

காரணிகளின் விவரங்கள் கீபழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அை்ைவரண4.2: உமிழ்வு காரணிகள் 

எஸ்.எண் ஹசயல்பாடு PM10 PM2.5 அலகு 

1 தாது ஏற்றுதல் 1.5 x 10 -3 2.1 x 10 -4 கிபலா/டி 

2 கழிவுக் கற்கள் 
ஏற்றுதல் 

1.4 x 10 -4 1.5 x 10 -5 கிபலா/டி 
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3 குத்தடக பகுதிக்குள் 
பபாக்குவரத்து 

0.19 0.019 g/VKT 

4 துடளயிடுதல் 0.1 0.04 கிபலா/துடள 

4.2.2.2   உமிழ்வு விகிதங்கள்: 

உமிழ்வு காரணிகளின் அடிப்படடயில், தூசிடய அடக்குதல், 

வஹெஇ்எம்எம்மின் ெரியான பராமரிப்பு, சிறந்த தரமான டீெல், ெமீபத்திய 

உபகரணங்கடளப் பயன்படுத்துதல், ொடலகடள முடறயாகப் பராமரித்தல் 

பபான்ற பதடவயான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககடள பமற்வகாண்ட பிறகு, 

இந்தத் திட்டத்தில் பல்பவறு வெயல்பாடுகளால் எதிரப்ாரக்்கப்படும் உமிழ்வு 

விகிதம் கணக்கிடப்படுகிறது மற்றும் கீபழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அை்ைவரண4.3: உமிழ்வு விகிதம் 

ஹசயல்பாடுகள்/மாசுகள் 

PM 10 

(கிராம்/வினாடி) 
PM 2.5 

(கிராம்/வினாடி) 
தாது ஏற்றுதல் 0.01 0.01 

துடளயிடுதல் 0.04 0.02 

குத்தடக பகுதிக்குள் 
பபாக்குவரத்து 0.04 0.01 

ஹமாத்தம் 0.09 0.04 

A. உமிழ்வு மூல ஒருங்கிரணப்புகள்: கணித மாடலிங்கில்  சுரங்க குத்தடக 
டமயம் (0, 0) எனக் கருதப்பட்டது. 

B. கணிப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் வானிரல நிரலரமகள்: 
குளிரக்ாலம்த்திற்கான (டிெம்பர ் 2021 முதல் பிப்ரவரி 2022 வடர) 

வானிடல தரவுகள் உருவாக்கப்பட்டு, கணிப்புகளிலும் 

பயன்படுதத்ப்பட்டது. 

4.2.2.3   முடிவுகள் மற்றும் விவாதங்கள் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககளுடன் கூடிய பல்பவறு சுற்றுெச்ூழல் 

அளவுருக்களுக்கான பீக் ஜிஎல்சியின் முடிவுகள் கீபழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அை்ைவரண4.4: உசச்நிரல அதிகரிக்கும் ஹசறிவு 

S.no அளவுருக்கள் உசச் அதிகரிப்பு ஹசறிவு µg/m 3 
1 PM 10 1.37 

2 PM 2.5 0.62 
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PM10, PM2.5.க்கான உெெ் அதிகரிப்பு வெறிவு சுரங்க குத்தடகக்கு  மிக அருகில் 

நிகழ்கிறது. மூலத்திலிருந்து விலகி, சிதறல் விடளவு காரணமாக மதிப்புகள் 

குடறக்கப்படுகின்றன. PM 10, PM2.5 ஆகியவற்றின் ஐபொப்வளத்கள் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்டககளுடன் கூடிய காட்சிகளும் வடரயப்பட்டுள்ளன, இடவ படம் எண். 

4.1 மற்றும் 4.2 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் உள்ள 

இடங்களில் அதிகரிக்கும் மற்றும் கணிக்கப்பட்ட வெறிவுகள் பின்வரும் பிரிவில் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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பைம் 4.1:PM 10 க்கான GLC கணிப்பு ஐகசாப்ஹலத் 
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பைம்4.2: PM 2.5 க்கான GLC கணிப்பு ஐகசாப்ஹலத் 
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4.2.2.4 கணிக்கப்பை்ை சுற்றுப்புற காற்றின் தரம்: 

பதடவயான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககடள எடுத்த பிறகு சுரங்க 

நடவடிக்டகக்குப் பிந்டதய திட்ட காற்றில் (பின்னணி வெறிவு + அதிகரிப்பு) 

சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM10), சுவாசிக்கும் நுண் மிதக்கும் 

துகள்களின் அளவு கணினி மாதிரிகள்  மூலம் கணக்கிடப்பட்டு அட்டவடண 

எண் - 4.6 முதல் 4.7 வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அை்ைவரண4.5திை்ைம் ஹசயல்படுத்தப்பை்ை பிறகு PM 10 ஹசறிவுகள் 

g/m 3 இல் மதிப்புகள் 

வ. 
எ

ண் 

இைம் 
பின்னணி 

ஹசறிவு 

கணிக்கப்பை்ை 
அதிகரிக்கும் 

ஹசறிவு 

பிந்ரதய திை்ை 
ஹசறிவு 

சை்ைரதீியான 
வரம்புகள் 

1 
சுரங்க குதத்டக பகுதிக்கு 
அருகில் 76.3 

1.5 77.8 
- 

2 
அப்டபயநாயக்கன்பட்டி 
கிராமம் 55.6 

<1.0 56.6 

100 
3 அக்கடரப்பட்டி கிராமம் 70.2 <1.0 71.2 

4 குண்டம்பட்டி கிராமம் 64.4 <1.0 65.4 

5 அம்டமயாரப்ட்டி கிராமம் 57.6 <1.0 58.6 

6 ஆவுடடயாரப்ுரம் கிராமம் 54.1 <1.0 55.1 

அை்ைவரண4.6திை்ைம் ஹசயல்படுத்தப்பை்ை பிறகு PM 2.5 ஹசறிவுகள் 

g/m 3 இல் மதிப்புகள் 

வ. 
எ

ண் 

இைம் 
பின்னணி 

ஹசறிவு 

கணிக்கப்பை்ை 
அதிகரிக்கும் 

ஹசறிவு 

பிந்ரதய 
திை்ை ஹசறிவு 

சை்ைரதீியான 
வரம்புகள் 

1 
சுரங்க குதத்டக பகுதிக்கு 
அருகில் 36.6 

<1.0 
37.6 

- 

2 
அப்டபயநாயக்கன்பட்டி 
கிராமம் 25.9 

<1.0 26.9 

60 3 அக்கடரப்பட்டி கிராமம் 32.6 <1.0 33.6 

4 குண்டம்பட்டி கிராமம் 30.9 <1.0 31.9 

5 அம்டமயாரப்ட்டி கிராமம் 28.1 <1.0 29.1 

6 ஆவுடடயாரப்ுரம் கிராமம் 24.9 <1.0 25.9  
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சுரங்க நடவடிக்டகக்குப் பின்பும் காற்றில் சுவாசிக்கும் மிதக்கும் 

துகள்களின் அளவு (PM10) 55.1g/m3 to 77.8g/m3 ஆகவும், சுவாசிக்கும் நுண் 

மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM2.5) 25.9 g/m3 to 37.6g/m3 ஆக இருக்குமாறு 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இது சுரங்க நடவடிக்டகக்கு பின்னும்  மத்திய 

மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியதத்ால் நிரண்யிக்கப்பட்ட சுவாசிக்கும் மிதக்கும் 

துகள்கள் (அதாவதுPM10- 100µg/m3), PM2.5- 60µg/m3),  

வரம்பிற்கு உட்பட்பட இருக்கும் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

. இந்தெ ் சுரங்கதத்ில் சுற்றுெச்ூழடலப் பாதுகாப்பதற்காக பமலாண்டமத் 

திட்டங்கடளக் கடுடமயாக அமலாக்குதல் மற்றும் பதடவக்பகற்ப ெரியான 

நடவடிக்டககடள எடுப்பதற்காக காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு 

பமற்வகாள்ளப்படும். அடனதத்ு தணிப்பு நடவடிக்டககடளயும் திறம்பட 

வெயல்படுத்துவதன் மூலம், இந்த குதத்டக பகுதியில் சுரங்க வெயல்பாடு 

காரணமாக காற்றின் தரத்தில் வபறிதளவு தாக்கம் ஏற்படாமல் காற்றின் 

தன்டம பாதுகாக்கப்படும்.  

4.3 நீர் சூழல்: 

4.3.1 தண்ணரீ் கதரவ: 

இந்த திட்டத்திற்கான வமாதத் நீர ் பதடவ 5.0 KLD, இதில் குடிநீர ் மற்றும் இதர 

பதடவக்கு 1.0 KLD, தூசிடய அடக்குவதற்கு நீர ்வதளிதத்ல் (Water Sprinkling) 3.0 KLD 

மற்றும் பசுடமப்பபாரட்வ வளரத்த்ல்(Green Belt) 1.0 KLD ஆகியடவ அடங்கும் . 

முதலில் வவளி இடங்களிலிருந்து இருந்து தண்ணீர ் வபறப்படும். பின்னர ்

சுரங்கத்தில் பெகரிக்கப்பட்ட மடழ நீர ் பயன்படுத்தப்படும். இதற்கான நீர ்

ெமநிடல வடரபடம் படம் எண் 4.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது 
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பைம்4.3: நீர் இருப்பு வரரபைம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 நீர் மாசுபாை்டின் ஆதாரங்கள்: 

ஆய்வுப்பகுதியில் உள்ள பல்பவறு மாதிரி நிடலயங்களில் தற்பபாதுள்ள நீர ்

சூழல், அத்தியாயம்-III இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

வபாதுவாக பமாெமான நீரின் தரம் மனிதரக்ளுக்கு நீர ் மூலம் பரவும் 

பநாய்களுக்கு வழிவகுக்கும். தவிர, மாசுபட்ட நீர,் விலங்குகள், மனித நுகரவ்ு 

மற்றும் தாவரங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்காது. தீங்கு விடளவிக்கும் 

மாசுக்கடள அகற்ற கழிவுநீர ் முடறயாக சுத்திகரிக்கப்படாவிட்டால், நீரவ்ாழ் 

உயிரினங்கடள பாதிக்கும். 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுடடய வெயல்பாடுகளால் வபாது 

வதாடரப்ுடடய நீர ்மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரங்கள்: 

a. கழிப்படற கழிவுநீர.் 
b. கல் குவியல் அல்லது கழிவுக் கற்கள் ஏபதனும் இருந்தால்  

அதிலிருந்து வவளிபயறும் மடழ நீர ்கழிவு . 
c. வடிகால் பாடத  மற்றும் நீரின் தன்டம 

d. நிலத்தடி நீர.் 
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4.3.3 கமலாண்ரம திை்ைம்: 
A. கழிவுநீர் உற்பத்தி: 

திட்டத்தில் இருந்து உற்பத்தி வெய்யப்படும் கழிவுநீர,் ஊறடவக்கும் குழிகளுடன் 

கூடிய வெப்டிக் படங்கில் பெகரிக்கப்படும். 

B. கல் குவியல் அல்லது கழிவுக் கற்கள் லிருந்து ஹவளிகயறும் மரழ நீர ்

கழிவு: 

குவாரியிலிருந்து கல் மற்றும் கிராவல் முழுவதும் பநரடியாக நுகரப்வாருக்கு 
அனுப்பப்படும் என்பதால், இந்த சுரங்கத்தில் கல் குவியல் அல்லது கழிவுக் 
கற்கள் எதுவும் இருக்காது. குவாரியில் விழும் மடழ நீர ் குவாரியின் அடி 
மட்டத்தில் உள்ள ெம்பில்(SUMP) பெமிக்கப்படும். 

நிலத்தடி நீபராட்டம் பமலாண்டமக்கு, குவாரிடயெ ் சுற்றி 600மீ நீளமுள்ள 
மாடல வடிகால் கட்டப்பட்டு, இறுதியில் படிவு நீர ்வதாட்டிகள் மூலம் வதளிவான 
மடழ நீர ்வவளிபயற்றப்படும். குவாரியின் அடி மட்டத்தில் உள்ள ெம்பில் (SUMP) 
பெமிக்கப்படும் வதளிவான நீர ் கீழ்நிடல பயனரக்ளுக்கு வவளிபயற்றப்படும். 
பமற்பரப்பு ஓட்ட பமலாண்டம கட்டடமப்புகள் வடரபடம் படம் எண் 4.4 இல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

பைம்4.4: கமற்பரப்பு ரன்ஆஃப் கமலாண்ரம கை்ைரமப்புகள் 
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C. வடிகால் பாரத மற்றும் நீரின் தன்ரம 

 டவப்பார ் ஆறு மற்றும் அதன் கிடள நதி குத்தடக பகுதியிலிருந்து முடறபய 

320 மீட்டர ் (வடக்கு) மற்றும் 90 மீ (பமற்கு) அடமந்துள்ளது. புவி இயற்பியல் 

ஆய்வின் அடிப்படடயில், ஆய்வுப் பகுதியில் நிலத்தடி நீர ் 

60 மீட்டர ் ஆழத்திற்கு அப்பால் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. மடழக்காலங்களில் 

டவப்பாற்றில் பமற்பரப்பு நீர ் ஓட்டம் மட்டுபம காணப்படும் , மீதமுள்ள 

காலத்தில் அது கிடட்த்தட்ட வறண்டு காணப்படும். திட்ட வெயல்பாடுகளால் 

அருகில் உள்ள நீரந்ிடலகளில் வபரிய பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாமல் 

பாதுகாக்கப்படும். 

D. நிலத்தடி நீர.் 

கடினமான பாடற அடமப்புகளில் நிலத்தடி நீரின் நிகழ்வு மற்றும் இயக்கம் 

வானிடல அடமப்புகளின் நுண்ணிய மண்டலங்கள் மற்றும் முறிவுகள், 

பிளவுகள் மற்றும் மூடட்ுகளின் திறந்த அடமப்புகளால் 

கட்டுப்படுதத்ப்படுகிறது.வபாதுவாக நீர ் ஊடுருவும் மற்றும் உற்பத்திதிறன் 

அதன் பாடறவடகயிடன ொரந்்ததாக இருக்கும். சுரங்கப் பகுதியானது 

கடினமான பாடறகடளக் வகாண்டுள்ளதால்நீர ் ஓட்ட வதாடரெ்ச்ி குடறந்பத 

காணப்படும்.சுரங்கத்தினுள் நீர ்கசிவு குடறவாகபவ இருக்கும் 

 பமலும் இந்த பகுதியில் நிலத்தடி நீர ் மட்டம் பமற்பரப்பில் இருந்து ஆழமாக 

உள்ளது. சுரங்கப் பகுதி கடினமான கெச்ிதமான பாடறகடளக் வகாண்டுள்ளது, 

எனபவ சுரங்கத்திற்குள் வபரிய நீர ் கசிவுகள் சுற்றளவில் இருந்து 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்டல. சுரங்கதத்ின் நிலத்தடி நீர ் மட்டம் 60 மீ.  

மட்டத்திற்கு கீபழ உள்ளது.  

எனபவ, இந்தசுரங்க குத்தடக பகுதியில்உத்பதெ ஆழம் வடர பமற்வகாள்ள 

உள்ள சுரங்க பணிகளால்  நிலத்தடி நீர ் இப்பகுதியில் வபரியளவுதாக்கத்டத 

ஏற்படுதத்ாது என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. அருகில் பயன்பாட்டிலுள்ள  

குவாரிகளில் இருந்துவபரியளவு நீரக்சிவு காணப்படவில்டல 
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முன்பு கூறியது பபால், மடழப்வபாழிவு குவாரியின் அடி மட்டத்தில் உள்ள 

ெம்பில்(SUMP) பெகரிக்கப்பட்டு ொதகமாகப் பயன்படுதத்ப்படும். ெம்ப்பில் 

அதிகப்படியான நீர ் இருப்பின் வதளிவான நீர ் கீழ்நிடல பயனரக்ளுக்கு 

வவளிபயற்றப்படும். 

4.3.3.1 நிலத்தடி நீர் வளரச்ச்ியின் நிரல 

ஆய்வுப் பகுதியின் நீரந்ிடலக் காட்சியின் விவரங்கள் பாரா 3.6, அத்தியாயம் – III 

இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. விருதுநகர ் மாவட்டத்தின் நிலத்தடி நீர ் ஆதாரத ்

தரவு, மத்திய நிலத்தடி நீர ் வாரியம், வதன்கிழக்கு கடபலாரப் பகுதியின் 

வதாழில்நுட்ப அறிக்டகயில் வழங்கப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து வபறப்பட்ட  

முடிவுகள் கீபழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அை்ைவரண4.7: நிலத்தடி நீர் ஆதார மதிப்பீடு– அருப்புக்ககாை்ரை தாலுகா 

(M.Cum) 

நிகர 
நிலத்த

டி நீர் 
இருப்பு 

பாசனத்திற்கா
ன தற்கபாரதய 
ஹமாத்த வரரவு 

குடிநீர் / இதர 
கதரவக்கு மற்றும் 
ஹதாழில்துரற நீர் 
விநிகயாகத்திற்கா

ன தற்கபாரதய 
ஹமாத்த வரரவு 

அரனத்து 
பயன்பாடுகளு

க்கும் 
தற்கபாதுள்ள 

ஹமாத்த வரரவு 

நிலத்தடி 
நீர் 

வளரச்ச்ி
யின் 

நிரல (%) 

ஹதாகுதி 
வரக 

26.82 13.14 23.7 15.51 58 
பாதுகாப்

பானது 

ஆய்வுப் பகுதி விழும் அருப்புக்பகாட்டடயின் நிலத்தடி நீர ்வளரெ்ச்ியின் நிடல 

58% என்பது அட்டவடணயில் இருந்து வதரிகிறது. இடதக் கருத்தில் வகாண்டு, 

நிலத்தடி நீர ் பமம்பாட்டுக் கண்பணாட்டத்தில் இந்தப் பகுதிடய 

'பாதுகாப்பானது' என வடகப்படுத்தலாம். இதனால் நிலத்தடி நீர ் பமலும் 

பமம்பட வாய்ப்பு உள்ளது. 

4.3.4 நீர் நுகரவ்ு குரறப்பு: 

4.3.4.1 ஹபாது முரறகள்: 

தண்ணீரின் பயன்பாடு கண்காணிக்கப்பட்டு குடறந்தபட்ெம் பதடவப்படும் 

அளவிற்கு பயன்படுத்தப்படும். நீர ் பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவம் குறிதத்ு 
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ஊழியரக்ளுக்கு விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்தப்படும். பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு 

உடனடியாக நீர ்நிறுத்தப்பட்டு மற்றும் ஏபதனும் கசிவுகள் கண்காணிக்கப்பட்டு 

உடனடியாக கட்டுப்படுத்தப்படும். கிரன்ீ வபல்ட் மற்றும் தூசிடய 

அடக்குவதற்கான நீர ் பதடவடய, குடறந்த நீர ் பதடவயுடடய பூரவ்ீக 

தாவரங்கள்/மரங்கள் இனங்கடள பதரந்்வதடுப்பதன் மூலம் மற்றும் 

சுரங்கத்தில் பெகரிக்கப்பட்ட மடழ நீர ் பயன்படுதத்ப்படுதத்ுதல்  மூலம் 

குடறக்கலாம். தண்ணீர ் படங்கர ் கசிவு ஏபதனும் உள்ளதா என ஆய்வு 

வெய்யப்பட்டு, கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் உடனடியாக சீல் டவக்கப்படும், 

இதனால் நீர ்இழப்பு இல்லாமல் திறம்பட பயன்படுதத் முடியும். 

4.3.4.2 மரழநீர் கசகரிப்புத் திை்ைம் 

குத்தடகக்கு அருகாடமயில் உள்ள பகுதிகள் குடறந்த நீர ்திறன் வகாண்டடவ 

மற்றும் நிலதத்டி நீடர பமம்படுத்த மடழநீர ் முக்கிய ஆதாரமாக இருப்பதால், 

பயனுள்ள மடழநீர ் பெகரிப்பு மற்றும் பிற நீர ் வபருக்க நடவடிக்டககள் 

இத்திட்டத்தில் முன்வமாழியப்பட்டுள்ளன. 

a) வெட்டில்லிங் வதாட்டியுடன் இடணக்கப்பட்ட குவாரிடயெ ் சுற்றி மாடல 

வாய்க்கால் பமம்பாடு. 

b) வண்டல் படிவடதத் தடுக்க வடிகால் அவ்வப்பபாது சுத்தம் வெய்தல் 

c) படிவு நீர ் வதாட்டிகள் மூலம் வதளிவான மடழ நீர ் அருகிலுள்ள வடிகால் 

வழியாக வவளிபயறும். 

d) சுரங்க குழியில் பெகரிக்கப்படும் மடழநீடர பயன்படுத்தி திட்டத்தின் நீர ்

பதடவடய பூரத்்தி வெய்தல். 

e) அதிகப்படியான  குவாரியின் அடி மட்டத்தில் உள்ள ெம்பில் (SUMP) 

பெகரிக்கப்படும் மடழநீடர, உள்ளூர ் மக்களுடன் கலந்தாபலாசித்து, 

அரசின் நடடமுடறகளுக்கு ஏற்ப, கீழ்நிடலப் பயனாளரக்ளுக்கு 

வழங்கப்பட பவண்டும். 
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4.4 ஒலி மற்றும் அதிரவ்ு: 

4.4.1 ஒலி சூழல்: 

ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற ஒலி அளவுகள் அத்தியாயம் - III இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. தற்பபாதுள்ள ஒலி அளவுகள் ெட்டப்பூரவ்மாக 

ஏற்றுக்வகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் இருப்பதாக தரவு காட்டுகிறது. 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுடடய வெயல்பாடுகளால் ஏற்படும் ஒலி 

சூழலுக்கான தாக்க முன்னறிவிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டக கீபழ 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது: 

4.4.1.1   ஒலி காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்பு கணிப்பு: 

சுரங்க நடவடிக்டககளில் ஏற்படும் மாசுபாட்டின் தவிரக்்க முடியாத 

காரணங்களில் ெதத்மும் ஒன்றாகும், இது வபரும்பாலும் ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட 

விரிவான இயந்திரமயமாக்கல் காரணமாகும். தவிர, துடளயிடுதல், 

வாகனங்களின் இயக்கம் பபான்ற பிற வெயல்பாடுகளும் சுரங்க 

நடவடிக்டககளில் கணிெமான அளவு ெதத்த்டத உருவாக்குகின்றன. ெத்தத்தின் 

முக்கிய ஆதாரங்கள் மற்றும் எதிரப்ாரக்்கப்படும் அளவுகள் அட்டவடண எண் - 

4.9 இல் கீபழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன . 

அை்ைவரண4.8: ஒலியின் முக்கிய ஆதாரங்கள் dB (A) இல் 

   வ. எண்     விபரம்         ககபின் உள்       10மீ. லத்திலிருந்து 

1  எஸ்கபவட்டர ்   84-91    59-68    

2.  டம்பரக்ள்/  டிப்பரக்ள்   87-96    75-85 

3.  துடளயிடும் இயந்திரம்  88- 95    75-83 

 

 அதிக ஒலிக்கு நீண்ட பநரம் வவளிப்படுவது மனித வெவிவழி 
அடமப்புக்கு தீங்கு விடளவிக்கும் மற்றும் மன பொரவ்ு, கிளரெ்ச்ி 
மனப்பான்டம, எரிெெ்ல் மற்றும் கவனக்குடறவு ஆகியவற்டற உருவாக்கலாம், 
இது பவடலயில் புறக்கணிப்புக்கு வழிவகுக்கும் மற்றும் விபத்துகளுக்கும் 
வழிவகுக்கும். உலக சுகாதார அடமப்பின் 1986 அறிவிப்பின்படி ஒலி அளவின் 
தாக்கம் அட்டவடண எண் - 4.10 இல் கீபழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது . 
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அை்ைவரண4.9: ஒலி நிரலகளின் தாக்கம் 

ஒலி அளவுகள் பாதகமான விரளவுகள் 

90-115 dB பகுதி காது பகளாடம மற்றும் நரம்பு எரிெெ்ல் 

> 115 dB நிரந்தர காது பகளாடம 

மனக்கிளரெ்ச்ி ஒலி (>90dB) அருகில் உள்ள பகுதிகளில் பமய்ந்து வரும் 

கால்நடடகடள பயமுறுத்துகிறது 

OSHA (வதாழில்ொர ்பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார நிரவ்ாகம்), அவமரிக்கா மற்றும் 

பிற ஒதத் நிறுவனங்கள், ஒரு நாடளக்கு எடட்ு மணிபநர ெமமான ஒலி நிடல 

வவளிப்பாடு (Leq) (8 மணிபநரம்) க்கு 90 dB(A) வடரயிலான ஒலி அளடவ. 

பரிந்துடரதத்ுள்ளது. 

சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம், 1975 ஆம் ஆண்டின் சுற்றறிக்டக எண். DG 

(வடக்)/18 இல், வதாழிலாளரக்ளுக்கு சுரங்கத் வதாழில்களில் (TLV) ஒலி அளடவ 8 

மணிபநர ஷிப்ட் காலத்தில், பாதுகாப்பற்ற காதுகளுடன் 90 dB(A) அல்லது 

குடறவாக பரிந்துடரத்துள்ளது. 

சுரங்கப்பணியின் பபாது இயந்திரங்கள் மூலம் ஏற்படும் ஒலிதாக்கத்தின் அளவு 

அருகிபலபய கட்டுபடுத்தப்படுவதால் வதாழிற்ொடலக்கு 

அனுமதிக்கப்ப்ட்டுள்ள வரம்டப விட குடறவாக இருக்கும். தவிர, வெயலில் 

உள்ள மூலங்களுக்கு அருகில் மட்டுபம ஒலி உணரப்படும். உறிஞ்சுதல் காரணி, 

சுற்றுப்புறெ ் சூழல் மற்றும் பிற அட்வடன்யூஷன் காரணிகள் காரணமாக ஒலி 

அளவில் கணிெமான குடறப்பு இருக்கும். உறிஞ்சுதல் காரணிடயப் வபாறுதத் 

வடரயில், நிலப்பரப்பு தாவரமாக இருந்தால் அல்லது வமன்டமயான 

அடமப்டபக் வகாண்டிருந்தால், ஒவ்வவாரு முடறயும் மூலத்திற்கும் 

பாரட்வயாளருக்கும் இடடபய உள்ள தூரம் இரட்டிப்பாகும் பபாது ஒலி 4.5 dB(A) 

என்ற விகிதத்தில் குடறயும். தவிர, சுற்றுெச்ூழடலக் கருத்தில் வகாண்டு 

பாதுகாப்புக் காரணி இருக்கும். அடரந்்த நிலப்பரப்புத் தாவரங்களின் 

ஒவ்வவாரு 30மீட்டரிலும், 5 dB(A) கூடுதல் அடவ்டன்யூபவஷன் அதிகபட்ெம் 10 dB(A) 
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வடர வபறலாம். எனபவ, வதாடலதூர இடங்களில் ெத்தத்தின் தாக்கம் 

உணரப்படாது. 

எஸ்கபவட்டர ் மற்றும் டிப்பரக்ள்/ லாரிகள் இயக்கும் வபாழுது, துடளயிடுதல் 

பபான்ற பல்பவறு இயந்திரங்களின் வெயல்பாட்டின் விடளவாக 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் ஒலி அளவுகள் கணினி மாதிரிடயப் பயன்படுதத்ி 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. மூலத்திற்கும் எல்டலக்கும் இடடயில் குடறப்புப் 

பாடதகள் இல்டல என்ற அனுமானத்தின் அடிப்படடயில் அருகிலுள்ள 

கிராமங்களில் ஒட்டுவமாத்த ஒலி அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

கணினி மாதிரி பின்வரும் சூத்திரத்டதப் பயன்படுதத்ி 
பமற்வகாள்ளப்படுகிறது: 

Lp2 = Lp1 - 20 பதிவு R2/R1, எங்பக, Lp1 மற்றும் Lp2 ஆகியடவ மூலத்திலிருந்து 
முடறபய R1 மற்றும் R2 வதாடலவில் அடமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி அழுதத் 
நிடலகளாகும். ஆய்வு முடிவுகள் பின்வருமாறு: 

அை்ைவரண4.10: பிந்ரதய திை்ை ஒலி நிரலகள் 

Sl.No இைம் 
அடிப்பரை நாள் 

Eq.in dB(A) 
ப்ராஹஜக்ை் ஒலிக்கு 

பின் dB(A) Eq  
MoEF&CC இன் படி 

dB(A) வரம்பு 

1. வட பமற்கு மூடல 49.7 61.5 90 

2. வடகிழக்கு மூடல 49.7 60.7 90 

3 வதன்கிழக்கு மூடல 49.7 60.9 90 

4 வதன் பமற்கு மூடல 49.7 60.4 90 

5 
அப்டபயநாயக்கன்பட்டி 
கிராமம் 

44.8 
45.1 55 

6 அக்கடரப்பட்டி கிராமம் 48.2 48.7 55 

7 குண்டம்பட்டி கிராமம் 45.2 45.8 55 

8 அம்டமயாரப்ட்டி கிராமம் 48.2 48.6 55 

9 ஆவுடடயாரப்ுரம் கிராமம் 47.4 47.5 55 

ஆய்வுகளில் இருந்து, சுரங்க குதத்டகயின் சுற்றளவில் சுரங்க வெயல்பாடுகள் 

காரணமாக கணிக்கப்படும் ஒலி அளவுகள் எந்தக் குடறப்பு காரணிடயயும் 

கருத்தில் வகாள்ளாமபலபய குடறவாகபவ இருக்கும் என்று 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், நடடமுடறயில் மரங்கள், தாவரங்கள் 

பபான்ற ஒலித் தடடகளால் ஒலியின் அளவு   குடறவாக  இருக்கும், பமலும் 

குத்தடக எல்டலக்கு வவளிபய எந்தவிதமான பாதகமான ஒலி பரவலும் 
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இருக்காது. குடியிருப்புகளும் விலகி இருப்பதால் சுரங்க நடவடிக்டககளால் 

ஏற்படும் ெத்தத்தின் தாக்கம் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உணரப்படாது. 

4.4.1.2 ஒலி சுற்றுசச்ூழலுக்கான கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்ரககள்: 

ஒலி அளடவ கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்டககடளப் 

பின்பற்றுவதன் மூலம், ஒலி அளவுகளில் ஏற்படும் தாக்கம் வவகு குடறவாகபவ 

இருக்கும்: 

 ொடலகள், சுரங்கப் பகுதி மற்றும் பிற ஒலி உருவாக்கும் 
டமயங்கடளெ ் சுற்றி, ஒலித் தடடகளாகெ ் வெயல்பட, அடரத்்தியான 
பசுடம வடளயங்கடளஅடமத்தல். 

 இயந்திரங்களின் வடிவடமப்பு மற்றும் பராமரிப்பு,  

 ஒலிதவிரக்்கும்கருவி, ஒலித்தடடகளும், அடடப்பான்களும் 
வபாருத்துதல் 

 மண்வவட்டி, டிப்பரக்ள் பபான்ற உபகரணங்களுக்கான ஒலி ஆதாரம் 
இயக்குபவரின் அடற. 

 .அதிக இடரெெ்லுக்கு வவளிப்படும் வதாழிலாளரக்ளுக்கு காது 
வெருகிகடள வழங்குதல். 

 ஒலி அதிகம் உள்ள பகுதியில் பணிபுரியும் வதாழிலாளரக்ளுக்கு 
ஆடிபயாவமட்ரி பொதடன உட்பட வழக்கமான சுகாதார 
பரிபொதடனகடள நடத்துதல். 

 ஒலி அளவின் அளடவ அறியவும், வதாழிலாளி அதிக இடரெெ்லுக்கு 
வவளிப்படும் பநரத்டதக் கட்டுப்படுத்தவும் இயந்திரங்களில் 
வெயல்பாட்டு இயந்திரங்களின் ஒலி நிடலடயக் கண்காணித்தல். 

இப்பகுதியில் ஒலி மற்றும் தூசி பரவுவடதத் தடுக்க பமலும் பசுடமப் வடளயம் 

மற்றும் மரம் வளரப்்பு திட்டமிடப்பட்டு வெயல்படுதத்ப்படும். 

4.4.2 நில அதிரவ்ு: 

பிளாஸ்டிங் திட்டமிடப்படாததால், வவடிப்பினால் தூண்டப்பட்ட அதிரவ்ு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்டல. 
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4.5 நிலச ்சூழல்: 

1.215 வஹக்படர ் சுரங்க குத்தடக பகுதி முழுவதும் திரு. ஜி. கனிராஜ் வபயரில் 
உள்ள பட்டா நிலமாகும். தற்பபாடதய நில பயன்பாட்டு முடற மற்றும் 
சுரங்கத்திற்கு பிந்டதய நில பயன்பாட்டு முடற கீபழ காட்டப்பட்டுள்ளது: 

அை்ைவரண4.11: நில பயன்பாை்டு அை்ைவரண 

வ.எண் நில பயன்பாடு 
தற்கபாரதய 

நிரல (Ha) 

குத்தரகக் 
காலத்தின் முடிவு 

(Ha) 
1. சுரங்கப் பகுதி 0.31.0 1.00.0 

2. உள்கட்டடமப்பு & ொடல Nil 0.03.0 

3. பசுடம வடளயம் Nil 0.07.0 

4. பயன்படுதத்ாத நிலம் 0.90.5 0.05.5 

5. ஃவபன்சிங் Nil 0.06.0 

 ஹமாத்தம் 1.21.5 1.21.5  

4.5.1 நில மீை்பு: 

குவாரி வெய்யப்பட்ட அடனதத்ு வபாருட்களும் பயன்படுதத்ப்படுவதால், இந்த 

குவாரி வெயல்பாட்டில் கழிவு உற்பத்தி எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல. எனபவ, கல் 

குவியல் எதுவும் இல்டல. சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய கட்டத்தில், 1.0.0 வஹக்படர ்

சுரங்கப் பகுதி முழுவதும் நீரந்ிடலகளாகவும், 0.03 வஹக்படர ் சுரங்கெ ்

ொடலகள் மற்றும் உள்கட்டடமப்புகளாகவும், 0.12.5 வஹக்படர ் பசுடம 

வடளயம் மற்றும் 0.06 வஹக்படர ்பவலி அடமக்கப்படும். 

அை்ைவரண4.12: பிந்ரதய ஹசயல்பாை்டு காலத்தில் நில பயன்பாடு 

வ.எண் விளக்கம் 

நில பயன்பாடு (Ha.) 

கதாை்ைம் 
நீர் 

நிரல 
மற்றரவகள் 

ஹமாத்தம் 

1 சுரங்கப் பகுதி - 1.000 - 1.000 

2 
உள்கட்டடமப்பு 

& ொடல 
- - 0.030 0.030 

3. பசுடம 
வடளயம் 

0.070 - - 0.070 

4 
பயன்படுதத்ாத 

நிலம் 
0.055 - - 0.055 

5. ஃவபன்சிங் 0.060 - - 0.060 

 ஹமாத்தம் 0.185 1.000 0.030 1.215 
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மனிதரக்ள் மற்றும் விலங்குகள் கவனக்குடறவாக நுடழவடதத் தடுக்க, 

சுரங்கப் பகுதி முழுவதும் பவலி அடமக்கப்படும். சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய 

கட்டத்தில், சுரங்கப் பகுதி முழுவதும் நீரந்ிடலயாகவும் மடழநீர ் பெமிகரிப்பு 

வெய்ய பயன்படுத்தப்படும். 

4.6 உயிரியல் சூழல்: 

4.6.1 தற்கபாதுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள்: 

சுரங்க குத்தரக பகுதியில் ஹபரிய தாவரங்கள் இல்ரல. சுரங்க குத்தரக 

பகுதி (core zone) மற்றும் ஆய்வு பகுதியில் உள்ள தாவரங்கள்/விலங்கினங்கள் 

பற்றிய விவரங்கள் அத்தியாயம் - III இல் விவரிக்கப்பை்டுள்ளன. 

4.6.2 உயிரியல் சூழலில் சுரங்கத்தின் தாக்கம்: 

பல்பவறு முடனகளில் சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுடடய 

வெயல்பாடுகள் காரணமாக உயிரியல் சூழலில் ஏற்படும் தாக்கத்தின் 

முக்கியதத்ுவம் கீபழ விவரிக்கப்பட்டுள்ளது:  

அை்ைவரண4.13: உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

வ.எண் விபரம் அவதானிப்புகள் 

1 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் 
வதாடரப்ுடடய நடவடிக்டககள் 
காரணமாக தாவரங்கடள 
அகற்றுதல் 

குத்தடக பகுதியின் ஒரு பகுதி ஏற்கனபவ 
வவட்டி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. புற்கள் மற்றும் 
புதரக்டள அகற்றுவடதத் தவிர, வபரிய 
தாவரங்கடள அகற்ற பதடவயில்டல.   

2 

மரத்தின் வளரெ்ச்ியில் 
பின்னடடவு,  இடல நுனி பாதிப்பு 
பபான்றடவ, தூசி படிதல் மற்றும் 
சுரங்க நடவடிக்டகயில் இருந்து 
உருவாகும் துகள்கள். 

தூசிடய அடக்குதல், உபகரணங்கடள 
முடறயாகப் பராமரித்தல், ொடலகள், தூசி 
உற்பத்திடயத் தடுக்கும் வடகயில் 
பதடவயான தணிப்பு நடவடிக்டககள் 
பமற்வகாள்ளப்படும். 

3 

பதசிய 
பூங்கா/வனவிலங்குகளுக்கு 
அருகாடமயில் 

ெரணாலயம் / காப்புக்காடு / 
ெதுப்புநிலங்கள் / கடற்கடர / 
முகதத்ுவாரம் / கடல் 

சுரங்க குதத்டக பகுதி மற்றும் டமய 
மண்டலத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ 
தாங்கல் மண்டலம் பதசிய பூங்காக்கள், 
உயிரக்்பகாளங்கள், ெரணாலயங்கள் பபான்ற 
அறிவிக்கப்பட்ட சுற்றுெச்ூழல் ரீதியாக 
உணரத்ிறன் அம்ெங்கள் இல்லாமல் உள்ளது. 

4 
வனவிலங்குகளுக்கு நீடர 
வழங்கும் நீரந்ிடலகளில் 

அருகில் உள்ள நீரந்ிடலகளில் கழிவுநீடர 
வவளிபயற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்டல. 
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கழிவுநீடர விடுதல் 

5 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டமானது 
அருகில் உள்ள பல்லுயிரப்் 
பகுதிடய பாதிக்கும் வண்டல் 
மண்டண அதிகரிக்கலாம் 

பமபல விளக்கப்பட்டுள்ளபடி மாடல 
வடிகால், படிவு நீர ் வதாட்டிகள் பபான்ற 
பமற்பரப்பு ஓடுபாடத பமலாண்டம 
அடமப்புகள் கட்டப்படும், பமலும் பமற்பரப்பு 
நீரின் தரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கம் ஏதும் 
ஏற்படாது, 

6 

திட்டத்தின் வெயல்பாடுகள் 
பறடவகள் மற்றும் 
விலங்குகளின் 
இனப்வபருக்கம்/கூடு கட்டும் 
இடங்கடள பாதிக்கிறது 

 புலம்வபயரந்்த பறடவக்கு பபாதுமான 
உணவு, தங்குமிடம், பெமிதத்ு டவக்கும் 
இடங்கள் மற்றும் கூடு கட்டும் இடங்கள் 
ஆகியவற்றுடன் பபாதுமான ஈரநிலங்கள் 
பதடவ. தற்பபாடதய குத்தடகப் பகுதியில் 
ெதுப்பு நிலம் இல்டல. 

7 

அரிதான அல்லது அழிந்துவரும் 
உயிரினங்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கு 
அருகில் அடமந்துள்ளது 

அட்டவடண 1 விலங்குகள் இல்டல. 

8 

திட்ட நடவடிக்டககளால் வன 
விலங்குகளின் வீழ்ெச்ி/ெறுக்கல் 
அல்லது மரணம் ஏற்படும் 
அபாயம் 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய கட்டத்தில், வவட்டி 
எடுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் விலங்குகள் 
விழுவடதத் தடுக்க, சுற்றிலும் கம்பி பவலி 
அடமக்க முன்வமாழியப்பட்டது. 

9 

காடு ொரந்்த 
வாழ்வாதாரத்டத/உள்ளூர ்
வாழ்வாதாரம் ொரந்்து இருக்கும் 
எந்தவவாரு குறிப்பிட்ட வன 
உற்பத்திடயயும் இந்தத் திட்டம் 
பாதிக்கிறது 

வபாருந்தாது 

10 
இந்த திட்டம் இடம்வபயரவ்ு 
பாடதகடள பாதிக்கும் 

இடம்வபயரவ்ு பாடதகள் எதுவும் 
இப்பகுதியில் இல்டல. 

11 

இத்திட்டம் மருதத்ுவப் பயன் 
வகாண்ட ஒரு பகுதியின் 
தாவரங்கடள பாதிக்கும் 

குத்தடக பகுதியிலும் அதன் அருகிலுள்ள 
பகுதியிலும் குறிப்பிடத்தக்க மருத்துவ 
மதிப்புள்ள இனங்கள் எதுவும் இல்டல. 

12 

இத்திட்டம் ெதுப்பு நிலங்கள், மீன் 
இனப்வபருக்கம் வெய்யும் 
இடங்கள், கடல் சூழலியல் 
ஆகியவற்டற பாதிக்கும் 

இந்த திட்டத்தால் பாதிக்கப்படும் குதத்டக 
பகுதிக்கு அருகில் ெதுப்பு நிலங்கள், மீன் 
இனப்வபருக்கம் வெய்யும் இடங்கள், கடல் 
சூழலியல் எதுவும் இல்டல. 

13 

இத்திட்டதத்ால் இப்பகுதியில் 
விவொய பணிகள் 
பாதிக்கப்படுகிறது. 

மண்ணின் நிடல மற்றும் நீர ் ஆதாரம் 
இல்லாததால், குதத்டக பகுதியிலும் அடதெ ்
சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் வபரிய விவொய 
நடவடிக்டககள் எதுவும் பமற்வகாள்ளப்பட 
வில்டல. மடழக்காலத்தில் நீர ் இருப்பின் 
அடிப்படடயில் சில இடங்களில் மட்டுபம 
பதாட்டத் திட்டுகள் காணப்படுகின்றன. 
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புலம்வபயரந்்த தாழ்வாரங்கள், புலம்வபயரந்்த பறடவ-விலங்குகள், அரிதான 

உள்ளூர ் மற்றும் அழிந்துவரும் உயிரினங்கள் எதுவும் இல்டல. எனபவ சுரங்க 

நடவடிக்டககளால் அவரக்ளுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. திட்டெ ்

வெயல்பாடுகளால் உயிரியல் பன்முகதத்ன்டம மற்றும் தாவரங்கள்/விலங்கு 

நிடலகளில் எந்தப் பாதிப்பும் இல்லாவிட்டாலும், நன்கு திட்டமிடப்பட்ட 

மறுசீரடமப்பு நடவடிக்டககளின் காரணமாக, விரிவான திட்டமிடப்பட்ட 

பசுடமவடளயம் பமம்பாட்டு நடவடிக்டககளுடன் இறுதியில் உற்பத்தி நில 

வடகக்கு இப்பகுதியில் நில நிடலடய மீட்வடடுப்பதற்கான ொதகமான 

தாக்கங்கள் ஏற்படும். . 

4.6.3 உயிரியல் அம்சங்களுக்கான கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்ரககள்: 

சுரங்க நடவடிக்டககளில் இருந்து உருவாகும் தூசி படிவதால், அப்பகுதியின் 

தாவரங்கள்/விலங்கு நிடலகளில் ஏற்படும் பாதகமான விடளவுகடள 

குடறக்க, தூசி உற்பத்திடய தடுக்க அடனதத்ு தூசி வாய்ப்புள்ள பகுதிகளிலும் 

வமாடபல் நீர ்படங்கர ்அடமப்புகள் உறுதி வெய்யப்படும். நிலத்தின் உடனடித ்

பதடவ, முன்னுரிடம மற்றும் கிடடக்கும் தன்டமடயப் வபாறுத்து முடறயான 

மற்றும் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட பதாட்டத் திட்டம் பமற்வகாள்ளப்படும். குத்தடக 

எல்டலயில் படிப்படியாக பதாட்டம் பமற்வகாள்ளப்படும். 

4.6.4 கிரன்ீ ஹபல்ை் & கதாை்ைம்: 

குத்தடகப் பகுதியில், சுற்றளவுக்கு 7.5மீ பாதுகாப்புத் மண்டலப் பகுதியில் 

தாவர வளரெ்ச்ி மற்றும் அழகியடல பமம்படுதத் கிரன்ீவபல்ட் / பதாட்டம் 

பமற்வகாள்ளப்படும். 

அை்ைவரண4.14: முன்ஹமாழியப்பை்ை கதாை்ைம் 

ஆண்டு 
நைவு ஹசய்ய முன்ஹமாழியப்பை்ை 

மரங்களின் எண்ணிக்ரக 
இனத்தின் ஹபயர ்

I 130 அல்பிசியா அமரா, ஏகிள் 
மாரவ்மபலாஸ், அல்பிசியா வலவபக், 

வபௌஹினியா பரப்ுரியா, பபாராெஸ் 
ஃபிளாவபல்லிஃபர,் காசியா 

ஃபிஸ்துலா, மதுகா லாங்கிஃபபாலியா, 

II 130 

III 130 

IV 130 

வி 130 
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வடரம்ினாலியா அரெ்ுனா, முதலியன 

ஹமாத்தம் 650  

சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய கட்டத்தில், 1.0.0 வஹக்படர ்சுரங்கப் பகுதி முழுவதும் 

நீரந்ிடலகளாகவும், 0.03 வஹக்படர ் சுரங்கெ ் ொடலகள் மற்றும் 

உள்கட்டடமப்புகளாகவும், 0.12.5 வஹக்படர ் பசுடம வடளயம் மற்றும் 0.06 

வஹக்படர ் பவலி அடமக்கப்படும். காடு வளரப்்பு மற்றும் நீரந்ிடலகடளக் 

காட்டும் சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய நில பயன்பாட்டுத் திட்டம் படம் எண்- 4.7 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளது.  

பைம்4.5: சுரங்க மூைல் திை்ைம் 
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4.7 சமூக ஹபாருளாதார சூழல்: 

குத்தடக நிலம் அடனதத்ும் திட்ட விண்ணப்பதாரர ் வெம் உள்ளது. சுரங்க 

பகுதியில் வீடு மற்றும் குடியிருப்புகள் இல்டல .ஆடகயால் நில இழப்பபா 

அல்லது வீடுகள் மாற்றபமா இருக்காது.. 

சுரங்க நடவடிக்டககளில் 18 நபரக்ள் பநரடியாகவும், சுமார ் 50 பபர ்

மடறமுகமாகவும் தளவாடங்கள், வரத்்தகம், பழுதுபாரக்்கும் பணிகள் 

பபான்றவற்றில் வதாடரப்ுடடய வாய்ப்புகள் மூலம் பவடலவாய்ப்பு 

வபறுவாரக்ள். இந்த பகுதியில் பவடல வாய்ப்புகள் உருவாகும், இது வருமான 

நிடலகடளயும் தரதட்தயும் உயரத்த்ும்.  

சுரங்க நைவடிக்ரகயின் மூலம் கீழ்கண்ை சமூக ஹபாருளாதார 

முன்கனற்றம் ஏற்பை வாய்ப்புள்ளது: 

 திட்ட நடவடிக்டககளுடன் வதாடரப்ுடடய கீழ்கண்ட பல்பவறு 

நடவடிக்டககள் மூலம் இப்பகுதியில் வருமான நிடலகள் மற்றும் 

வாழ்க்டகத் தரங்கடள உயரத்்துவதற்கான கீழ்கண்டமடறமுக 

பவடலவாய்ப்பு 

 கல் மற்றும் கிராவல் வகாண்டு வெல்வதற்கான வாகன 

பபாக்குவரத்து. 

 வாகனம் மற்றும் சுரங்க பணி ொரந்்த சிறு குறு வதாழில்கள், 

வியாபாரம் மற்றடவ.  

 ஒப்பந்த பவடல மற்றும் பெடவ வாய்ப்பு 

 பாதுகாப்பு இடடவவளியில் பசுடம வடளயம். 

பமற்வகாள்ளப்படுதல். 

தவிர, திட்டத்தின் வெயல்பாட்டின் காரணமாக பின்வரும் அம்ெங்களில் 

முன்பனற்றம் இருக்கும்: 

 அருகிலுள்ள பள்ளிகளில் உள்கட்டடமப்பு வெதிகடள பமம்படுதத்ுதல், 

கல்வி உதவிகள் வழங்குதல் பபான்றடவ 

 குடிநீர ்வெதிகடள பமம்படுத்துதல். 
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 இந்தத் திட்டத்தில் இருந்து பநரடியாகவும் மடறமுகமாகவும் ராயல்டி, 

வரி, வரிகள் பபான்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவாய் மூலம் மாநில 

மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்குப் பயனளிக்கவும். 

பமற்கூறிய விவரங்களிலிருந்து, திட்டெ ் வெயல்பாடுகள் அப்பகுதியில் மிகவும் 

நன்டம பயக்கும் பநரம்டறயான தாக்கத்டத ஏற்படுத்தும் என்பது 

வதளிவாகிறது. 

அை்ைவரண4.15: CER ஹசலவு 

திை்ைச ்ஹசலவு (ரூ.) 
ரூ. 32,16,876/-/-- ( திை்ை ஹசலவு / முதலீடு + 
ஹசலவு / உற்பத்தி + EMP ஹசலவு ). 
 

CER ஹசலவுத் கதரவ 

(திை்ைச ்ஹசலவில் 2%) (ரூ.) 

 

ரூ. 64,337/- 

CER ஹசலவு ஒதுக்கீடு (ரூ.) ரூ. 5,00,000/- 

இப்பகுதியின் ெமூக வபாருளாதார பமம்பாட்டு நடவடிக்டககளுக்காக 

ரூபாய் 5.00லட்ெம் ஒதுக்கீடு வெய்யப்பட்டுள்ளது. 

இந்த வதாடக அருகில் உள்ள பள்ளி கட்டிடங்கள் பழுதுபாரப்்பது, 

பராமரிப்பு, சீர ்வெய்ய பயன்படுதத்ப்படும். 

பதடவ மற்றும் முன்னுரிடமயின் அடிப்படடயில் உள்ளூர ் மக்களுடன் 

கலந்தாபலாசிதத்ு இடவ அடனத்தும் வெயல்படுதத்ப்படும். 

முடறயான மற்றும் விஞ்ஞானபூரவ்மான சுரங்கபணியில் பமற்வகாள்வதன் 

மூலமும், அடனத்து சுற்றுெச்ூழல் தடுப்பு நடவடிக்டககடளயும் 

வெயல்படுத்துவதன் மூலமும் வபரியளவு பாதிப்புகளும் ஏற்படாமல் உறுதி 

வெய்யப்படும். 

4.8 ஹதாழில்சார் ஆகராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு: 

4.8.1 அறிமுகம்: 

ஆய்வுப் பகுதியில் நடத்தப்பட்ட கள ஆய்வு மூலம் முதன்டமத் தரவு பெகரிப்பு, 

அப்பகுதியில் வதாழில் ொரந்்த பநாய்கள் எதுவும் பதிவாகவில்டல என்படத 
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வவளிப்படுத்துகிறது. 1961 ஆம் ஆண்டின் வமட்டாலிஃவபரஸ் டமன்ஸ் 

ஒழுங்குமுடறகளில் பரிந்துடரக்கப்பட்டுள்ளபடி, வவடித்தல், ஏற்றுதல் பபான்ற 

அபாயகரமான பவடலகடள பாதுகாப்பாகவும் அடனத்து முன்வனெெ்ரிக்டக 

நடவடிக்டககளுடனும் வெயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

4.8.2 திை்ை ஹசயல்பாடுகள் காரணமாக ஹதாழில் ஆகராக்கியத்தில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள்: 

சுரங்க நடவடிக்டககளின் வதாடரெ்ச்ியாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் வதாழில் பநாய் 

பின்வருமாறு இருக்கலாம்: 

 தூசி வதாடரப்ான நிபமானியா 

 காெபநாய் 

 ருபமடிக் ஆரத்்ரிடிஸ் 

 பிரிவு அதிரவ்ு 

 டமனரஸ்் நிஸ்டகமஸ் 

4.8.3 ஹதாழில்சார் ஆகராக்கியத்திற்கான தணிப்பு நைவடிக்ரககள்: 

திட்டத்தில் இருந்து வவளிப்படும் மாசுபாட்டடக் குடறக்க, பின்வரும் 

நடவடிக்டககள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன: 

 ொடலகளில் தண்ணீர ் வதளிப்பான் மூலம் நீர ் வதளிதத்ு தூசுகள் 

வவளிவராவண்ணம் தடுதத்ல். 

 பசுடம வடளயம் உருவாக்கம் தூசிடயத் தடுதத்ு, ஒலி பரவுவடதக் 

குடறக்கிறது. 

 அத்தியாயத்தில் முன்னர ் குறிப்பிடட்படி காற்று மாசுபாட்டடக் 

குடறப்பதற்கான நல்ல கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககடள 

பமற்வகாள்வது. 

 இயந்திரங்களின் நல்ல தடுப்பு பராமரிப்பு, பெட்ெ வபல்ட் உருவாக்கம், 

வதாழிலாளரக்ளுக்கு காது வெருகி வழங்குதல் பபான்றவற்றின் மூலம் 

ஒலி அளடவக் கட்டுப்படுதத்ுதல். 
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பமற்கூறிய நடவடிக்டககளுக்கு பமலதிகமாக, வதாழில்ொர ்சுகாதாரம் மற்றும் 

பாதுகாப்புெ ் சிக்கல்கடளக் குடறப்படத உறுதி வெய்வதற்காகப் பின்வரும் 

திருத்தப் படிகள் வெயல்படுதத்ப்பட்டு வருகின்றன. 

o DGMS சுற்றறிக்டகயின்படி, தகுதி வாய்ந்த மருதத்ுவரக்ளால் 

வதாழிலாளரக்ளின் மருதத்ுவ பரிபொதடன. 

o ஊழியரக்ள் மற்றும் வதாழிலாளரக்ள் மத்தியில் வழக்கமான 

விழிப்புணரவ்ு பிரெெ்ாரங்கள் 

o DGMS பரிந்துடரத்த தரநிடலகளின்படி, அதிக ஒலி அளவுகள், தூசி 

உருவாக்கம் மற்றும் உள்ளிழுத்தல் பபான்றவற்றிலிருந்து 

பாதுகாப்பதற்காக பணியாளரக்ளுக்கு PPE வழங்கப்படும். 

4.8.4 பாதுகாப்பு அம்சங்களுக்கான தணிப்பு நைவடிக்ரககள்: 

பணியாளரக்ள் மற்றும் வதாழிலாளரக்ளுக்கு அவரக்ளின் வெயல்பாடு மற்றும் 

பணி மற்றும் பதடவ ஆகியவற்றின் அடிப்படடயில் பின்வரும் பாதுகாப்பு 

பகவெட்டுகள் வழங்கப்படும்: 

வ. எண் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

1. தரலக்கவசங்கள் 

2. காலணிகள் 

3. கண்ணாடிகள் 

4. தூசி மாஸ்க் 

5. ரக ரகயுரறகள் 

6. பிரதிபலிப்பு ஜாக்ஹகை்டுகள் 

7. காது மஃப்ஸ் 

8. சிக்னல் விளக்குகள்/ஹகாடிகள் 

வமாத்த வரவு வெலவுத் திட்டத்தில் மூலதனெ ் வெலவின் கீழ் ரூ.50,000 மற்றும் 

வதாழில்ொர ் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு பட்வெட்டுக்காக ரூ.10,000 

வதாடரெ்ச்ியான வெலவின் கீழ்  ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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4.9 கபாக்குவரத்துமீதானதாக்கம்: 

இந்த குதத்டக பகுதியிலிருந்து பதாண்டிவயடுக்கப்படும் வபாருடக்ள் 

பநரடியாக பயனாளிகளுக்கு  ொடல வழியாக வகாண்டு வெல்லப்படும். 

A. தற்கபாரதய கபாக்குவரத்து சூழ்நிரல: தற்பபாடதய சூழ்நிடலடய 

கண்டறிய, குண்டம்பட்டியில் இருந்து அப்பயநாயக்கன்பட்டி பராட்டில் 

பி.பி., மூலம் பபாக்குவரத்து கணக்வகடுப்பு நடத்தப்படுகிறது. 

பபாக்குவரத்து கணக்வகடுப்பு விவரங்கள் அட்டவடண எண்.4.19 இல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

அை்ைவரண4.16:கபாக்குவரத்து கணக்ஹகடுப்பின் விவரங்கள் 

குண்ைம்பை்டியில் இருந்து அப்பயநாயக்கன்பை்டிக்கு கபாக்குவரத்து பாரத 

கபருந்துகள் டிரக்குகள் 
கமாை்ைார் 
வாகனம் 

டிராக்ைர் 
& 

டிஹரய்லர் 

LCV கார் / ஜீப் ஆை்கைா 

PCU 
அடிப்பரையில் 

ஹமாத்தம் 

12 59 41 20 8 7 4 331.50 

B. திை்ை நைவடிக்ரககளின் கபாது எதிர்பாரக்்கப்படும் உசச் 
கபாக்குவரத்து பின்வருமாறு இருக்கும்: 

அை்ைவரண4.17: கபாக்குவரத்து விவரங்கள் 

வ எண் ஹசயல்பாை்டின் விவரங்கள் அளவு 

1 
அதிகபை்ச ஹபாருள் கபாக்குவரத்து 

(m3/வருைம்) 23,520 

2 
ஒரு வருைத்தில்  கபாக்குவரத்து நாை்களின் 

எண்ணிக்ரக 
300 

3 ஒரு நாரளக்கு கபாக்குவரத்து கநரம் 10 

4 டிரக் திறன் 20 

 ஒரு மணி கநரத்திற்கு பயணங்கள் 1 பயணங்கள்/ மணி 
உற்பத்தி குடறவாக இருப்பதால், ஒரு மணி பநரத்திற்கு 1 பயணங்கள் 

இருக்கும். இத்திட்டத்தின் மூலம் தற்பபாதுள்ள ொடல இந்த பபாக்குவரத்டத 

எளிதில் உள்வாங்கிக் வகாள்ள முடியும். பின்வரும் தணிப்பு நடவடிக்டககளும் 

பரிந்துடரக்கப்படுகின்றன: 
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 திட்டப் பபாக்குவரத்டதப் பூரத்்தி வெய்ய ொடல பபாதுமானது என்று ஊகிக்க 

முடியும். பின்வரும் தணிப்பு நடவடிக்டககள் பரிந்துடரக்கப்படுகின்றன 

 சுரங்க மற்றும் அடத சுற்றியுள்ள ொடல பகுதிகள் மற்றும் கற்களில் நீர ்

வதளித்து லாரிகள் மூலம் வகாண்டு வெல்லும்பபாது தூசிகள் 

வவளிவரவண்ணம் கட்டுப்படுதத்்துதல். 

 ெம்பந்தப்பட்ட துடறயினருடன் கலந்தாபலாசிதத்ு பபாக்குவரத்து 

ொடலயின் இருபுறமும் மரங்கடள நடவு வெய்தல். 

 பபாக்குவரத்து ொடலகடள முடறயாக பராமரித்தல் 

 பபாக்குவரத்து வாகனங்களின் முடறயான பராமரிப்பு. 

 வபாருள் அதிக சுடமகடளத் தவிரப்்பது 

 லாரிகளில் தாரப்லின் வகாண்டு மூடுதல். 

 பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்களில் பபாக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டாளரக்டள 

டவத்திருத்தல். 

 ொடலகள் வநரிெடலத் தவிரக்்க பபாக்குவரத்து வாகனங்கள் இடடவவளி 

விட்டு இயக்குததல். 

 பவகத்டத கட்டுப்படுதத்ுதல் 

 பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்களில் தடுப்புகடள நிறுவுதல் 

 சுரங்க விற்படன நிடலயத்தில் டயர ்கழுவும் வெதிடய வழங்குதல் 

4.10 கழிவு கமலாண்ரம: 

பதாண்டிவயடுக்கப்பட்ட முழுப் வபாருளும் பயன்படுதத்ப்படுவதால், இந்தத ்

திட்டத்தில் திடக்கழிவு உற்பத்தி இருக்காது. 

திரவக் கழிவுகள் : இந்தெ ் சுரங்கத்தில் இருந்து வவளிபயறும் வெயல்முடற 

எதுவும் இல்டல. அதனால் திரவக் கழிவுகள் உருவாகாது. 
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கழிவு கமலாண்ரம: இந்த திை்ைத்தில் பின்வரும் கழிவு கமலாண்ரம 

நரைமுரறகள் பின்பற்றப்படும்: 

 பல்பவறு வடகயான கழிவுகடள பெகரிக்க பல்பவறு வண்ண வதாட்டிகள் 

இருப்பது உறுதி வெய்தல். 

  கழிவு எண்வணய், எண்வணய் மாசுபட்ட ஆடடகள், பயன்படுத்தப்பட்ட 

ஈய அமில பபட்டரிகள், ஸ்கிராப்புகள், டயர ்பெமிப்பு பபான்றவற்றிற்கான 

ஊடுருவாத வகாள்கலன்களுடன் தனி பெமிப்பு பகுதியில் பெமித்து 

டவப்பது. 

 அபாயகரமான கழிவுகள் கசிவுகள் / கசிவுகள் எதுவும் இல்டல என்படத 

உறுதிப்படுதத்ப்படும். 

 தீயடணப்பான் அடமப்பு அபாயகரமான வபாருள் பெமிப்பு பகுதியில் 

இருப்படத உறுதி வெய்தல். 

அபாயகரமான கழிவுகள் ஏபதனும் இருந்தால், அங்கீகரிக்கப்பட்ட மறுசுழற்சி 

அல்லது மறு-வெயலிகள் மூலம் அவ்வப்பபாது அகற்றப்படும். அபாயகரமான 

கழிவுகள் விதிகளின்படி வகாண்டு வெல்லப்படும். பமபல கூறப்பட்ட தணிப்பு 

நடவடிக்டககடள திறம்பட வெயல்படுத்துவதன் மூலம் அபாயகரமான 

கழிவுகளால் வபரிய பாதிப்பு எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படாது. 

பிளாஸ்டிக் கழிவுகள்: பிளாஸ்டிக் வபாருடக்டளப் பயன்படுதத்ுவடதத் தடட 

வெய்வது வதாடரப்ான GO(Ms) No.84 இன் படி தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுத்தியபடி 

தளத்தில் ஒருமுடற பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக்/பயன்படுத்தும் மற்றும் தூக்கி 

எறியப்படும் பிளாஸ்டிக்குகள் தடடவெய்யப்படும். மக்கும் வபாருள் அல்லது 

மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய வபாருட்கடளப் பயன்படுத்த ஊழியரக்ள் 

ஊக்குவிக்கப்படுவாரக்ள். 

* * * * * * * * * 
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Chapter 5  அத்தியாயம் -5 மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு 

5.1 மாற்று  ஹதாழில்நுை்பம்: 

சுரங்கத்தின் முன்ம ொழியப்பட்ட மெடித்தல் இல்லொ ல் 

இயந்திர ய ொக்கப்பட்ட திறந்த மெளி சுரங்க முறறயொனது மதொழில்நுட்ப 

ரீதியொகவு ் மபொருளொதொர ரீதியொகவு ் சொத்திய ொன ஒரு நிரூபிக்கப்பட்ட 

மதொழில்நுட்ப ொகு ்.  ொற்று மதொழில்நுட்ப பகுப்பொய்வு அெசியமில்றல.. 

5.2 மாற்று  தளம்: 

சுரங்கப் பணி இயற்றகயில் கனி   இருப்பு உள்ள இடதற்த சொரந்்ததொகவெ 

இருக்க முடியு ். எனவெ  ொற்று தள ் வதடு ் வகள்வி எழவில்றல. 

* * * * * * * * * 
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Chapter 6  அத்தியாயம் -6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திை்ைம் 

6.1 ஹபாது 

இந்த திட்டவரைவில் ,திட்டத்திற்கு ப ொருத்தமொன சுற்றுசச்ூழல் 

கண்கொணி ்பு திட்டம் வடிவரமக்க ் ட்டுள்ளது . 

இந்த  குதியின் சுற்றுசூழல் தை அளவுருக்கரள கண்டறிய  ல்வவறு 

கட்டு ொட்டு நடவடிக்ரககள் பதளிவொன, முரறயொன  நீடிதத் நிைல் 

அட்டவரணகள் மற்றும்  வழிகொட்டுதலுடன்  வடிவரமக்க ் ட்டுள்ளன. 

இந்த கண்கொணி ்பு அட்டவரணயொனது இந்த ் குதியின் கொற்று மற்றும் 

நீைின் தைம்,  இரைசச்ல் அளவுகள் வ ொன்ற  ல்வவறு மொசு நிரலகரள, 

சுற்றுசூழல்  ொதுகொ ்பு சட்டம் 1986, மற்றும் மத்திய மொநில அைசுகளின் 

மொசுகட்டு ொட்டு வொைியத்தின் வரைவுக்குட் ட்டு திட்டமிட ் ட்டுள்ளது. 

இங்கு சுைங்க நடவடிரக சுற்றுசச்ூழல் கொடுகள் மற்றும் கொலநிரல மொற்றம் 

அரமசச்கம்  (MOEF & CC),  மற்றும் மொநில மொசுக்கட்டு ் ொட்டு வொைியம் 

வகுதத்ுள்ள விதிமுரறகளின் டி அரனதத்ு சுற்றுசச்ூழல் தை அளவுருக்களின் 

 ல்வவறு முரறகள் மற்றும் ஆய்வுகளின்  டி இருக்கும் .சுைங்க ் ப ொறு ் ொளை ்

சுற்றுசச்ூழல் பதொடை ்ொன அரனத்து வவரலகரளயும் கவனித்துக்பகொள்வொை.் 

சுற்றுசூழல் கட்டு ் ொட்டு நடவடிக்ரகயொனது கொற்று, நீை,் மற்றும் மண்ணின் 

தைம், இரைசச்ல் அளவுகள்,  கொடு வளை ்்பு நடவடிக்ரககள் வ ொன்றவற்ரற 

ப ொறுத்வத அரமயும்  என் தொல், சுைங்கத்தின் கொலஅளவு முழுவதும் இவற்ரற 

கண்கொணி ் தற்கொகவும் தைஅளவுருக்கரள  ஆய்வு பசய்வதற்கொகவும் 

குறி ்பிட்ட எண்ணிக்ரகயில் நிரலயங்கள் அரமக்க ் ட்டு, 

கொலநிரலகளுக்கு ஏற்றவொரும்,அ ் குதியில் நிலவும் மொசு 

அளவுகளுக்வகற்றவொரும் ஆய்வுகள் நடதத் ் டும் 

6.2 பல்கவறு அளவுருக்களுக்கான கண்காணிப்பு அை்ைவரணகள் 

சுற்றுசூழல் கண்கொணி ்பு  அட்டவரணயொனது கொற்று நீை ்  இரைசச்லின் தைம் 

மற்றும் அளவுகரள ப ொறுத்து திட்டமிட ் ட்டுள்ளது சுற்றுசூழல்  ொதுகொ ்பு  
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சட்டம் மற்றும் அரத சொைந்்த  ல்வவறு சட்டவைம்புகளுகுட் ட்டுள்ளரத 

உறுதி டுத்துகிறது வமலும் உள்ளூை ் அதிகொைிகளுடன் கலந்தொவலொசித்து 

வதரவகள் மற்றும் முக்கியதுவதிற்வகற்  மொற்றியரமக்க ் ட்டு 

/வமம் டுத ் ட்டு வழங்க ் டும் 

இந்த குவொைியில் பின் ற்ற ் டும் கண்கொணி ்பு அட்டவரணகள் கீவழ 

பகொடுக்க ் ட்டுள்ளன 

. 

அை்ைவரண 6.1: சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு அை்ைவரண 

வரி
ரச. 
எண் 

சுற்றுசச்ூழல் 
அளவுருக்கள் 

கண்காணிக்க கவண்டிய 
அளவுருக்கள் 

கண்காணிப்பு அைங்கிய 
இைங்கள் 

கண்காணிப்பின்  
காலஅளவுகள் 

1 காற்றின்தரம் 

சல்பர் ரை ஆக்ரசடு (SO2)  ,
ரநை்ரஜனின் 
ஆக்ரசடுகள(NOx) , சுவாச 
துகள்கள்  (PM10), நுண் சுவாச 
துகள்கள்  (PM2.5) 

இரையக மண்ைலத்தில்  2 
இைங்கள் மற்றும்  1 பணி 

மண்ைல இைங்கள். 

ஒவ்ஹவாரு 
இைத்திலும் 

வருைத்திற்கு 
ஒருமுரற. 

2 நீரின் தரம் 
ஹபாது , இயற்பியல்/ 

கவதியியல்  அளவுருக்கள் 

நிலத்தடி நீர் மாதிரிகள்  )  
திை்ைப் பகுதிரயச ்
சுற்றி(மற்றும்சுரங்க நீர் 
மாதிரிகள்) 

வருைத்திற்கு 
ஒருமுரற 

3 

நிலத்தடி நீர் 
நிரல ஏற்ற 
இறக்கங்கள் 

நீர் நிரலகள் 

அருகிலுள்ள கிணறுகள் 
மற்றும்  
ஆழ்துரள கிணறுகள் 

ஆண்டு 
அடிப்பரையில் 
பருவமரழக்கு 

முந்ரதய மற்றும் 
பிந்ரதய நிரல 

4 ஒலி 
பகல், இரவு கநர சமம்.  Leq 
dB(A) 

கவரல மண்ைல 
இைங்கள் மற்றும் 
தாங்கல் மண்ைல 
கிராமங்கள் 

வருைத்திற்கு 
ஒருமுரற 

6 

சமூக 
ஹபாருளாதா

ர சூழல் 

சமூக ஹபாருளாதார ஆய்வு ,
CER ஹசயல்பாடுகரள 
ஹசயல்படுத்துவது பற்றிய 
ஆய்வு  

இரைப்பகுதி 
ஆண்டு 

அடிப்பரையில் 

7 
ஹதாழில்சார் 

சுகாதாரம் 

கநாய்களின் ஆரம்ப 
நிகழ்வுகரளக் 
கண்ைறிவதற்கான 
ஹதாழில்சார் சுகாதாரக் 
கணக்ஹகடுப்பு ,சத்தம் 
ஏற்பைக்கூடிய பகுதியில் 
உள்ள ஹதாழிலாளர்களுக்கு 

திை்ைத்தில் ஈடுபை்டுள்ள 
ஊழியர்கள் மற்றும் 
ஹதாழிலாளர்கள் 

வருைத்திற்கு 
ஒருமுரற 
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ஆடிகயாஹமை்ரி கசாதரன 
மற்றும் பாதுகாப்பு 
விஷயங்கரள மதிப்பாய்வு 
ஹசய்தல். 

8 
பசுரமவரள

யம் 
பராமரிப்பு குத்தரக பகுதிக்குள் வழக்கமாக 

6.3 சை்ைப்பூரவ் மற்றும் ஒழுங்குமுரற  கை்ைரமப்பு பணிகள்: 

சுற்றுசச்ூழரல ்  ொதுகொ ் தற்கும் ப ொது ்  ொதுகொ ்ர  உறுதி பசய்வதற்கும் 

அதன் ப ொறு ்பு மற்றும் உறுதி ் ொட்ரட அறிவிக்கும் சுற்றுசச்ூழல் 

பகொள்ரகரய இந்தத் திட்டம் பகொண்டிருக்கும். தற்வ ொதுள்ள  ொலிசி 

ஆரலயின் அரனதத்ு சம் ந்த ் ட்ட அதிகொைிகளிடமும் கிரடக்கும். 

MOEF/CPCB/TNPCB ஆகியவற்றொல்  ைிந்துரைக்க ் ட்ட வழிமுரறகளின் டி 

பின்வரும் சுற்றுசச்ூழல் தைநிரலகள் இந்தத் திட்டத்தில் பசயல் டுதத் ் டும்: 

அை்ைவரண6.2: சுற்றுசச்ூழல் தரநிரலகள் 

தரநிரலகள் வழங்கியவர ் குறிப்பு 

வதசிய சுற்று ்புற கொற்று தை 
தைநிரலகள் 

மத்திய மொசுக் 
கட்டு ் ொட்டு வொைியம் 

அட்டவரண 
எண் 6.3 

IS 10500:2012 க்கு நீை ்தை 
தைநிரலகள் 

இந்திய தைநிரலகள் 
 ணியகம் 

அட்டவரண 
எண்.6.4 

ஒலி தைநிரலகள் MoEF&CC, CPCB அட்டவரண 
எண் .6.5  
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அை்ைவரண6.3: கதசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தர தரநிரலகள் 
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அை்ைவரண6.4: IS – 10500 :2012 தரநிரலகள் 
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அை்ைவரண  எண் -  6.2 ஹதாைர். 
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அை்ைவரண6.5: இரரசச்ல் நிரல தரநிரலகள் 

பகுதி 
குறியீடு 

பகுதியின் வரக dB(A) Leq இல் வரம்புகள் 

பகல் கநரம் இரவு கநரம் 

(A) பதொழிற்சொரல  குதி 75 70 

(B) வணிக  குதி 65 55 

(C) குடியிரு ்பு  குதியில் 55 45 

(D) அரமதி மண்டலம் 50 40 

குறிப்பு : 
1.   கல் வநைம் என் து கொரல 6 மணி முதல் இைவு 10.0 மணி வரை 

2.  இைவு வநைம் என் து இைவு 10.0 மணி முதல் கொரல 6 மணி வரை 

3.  நிச ்த மண்டலம் என் து மருதத்ுவமரனகள், கல்வி நிறுவனங்கள், 
நீதிமன்றங்கள், மத ஸ்தலங்கள் அல்லது தகுதிவொய்ந்த 
அதிகொைியொல் அறிவிக்க ் ட்ட பிற  குதிகரளச ் சுற்றி 100 
மீட்டருக்குக் குரறயொமல் உள்ள  குதி. 

4.  தகுதிவொய்ந்த அதிகொைியொல் வமவல குறி ்பிடட்ுள்ள நொன்கு 
வரககளில் ஒன்றொக ்  குதிகளின் கல ்பு வரககள் சைொசைியொக 
இருக்கலொம். 

* dB(A) Leq என் து மனித பசவிதத்ிறனுடன் பதொடைப்ுரடய A அளவில் 
படசி ல்களில் ஒலியின் அளவின் வநை எரடயுள்ள சைொசைிரயக் குறிக்கிறது. 
"படசி ல்" என் து ஒலி அளவிட ் டும் ஒரு அலகு. 
"A", dB(A) Leq இல், ஒலியின் அளவீட்டில் அதிைப்வண் எரடரயக் குறிக்கிறது 
மற்றும் மனித கொதுகளின் அதிைப்வண் மறுபமொழி  ண்புகளுக்கு 
ஒத்திருக்கிறது. 
Leq : இது ஒரு குறி ்பிட்ட கொல ் குதியில் ஒலி அளவின் ஆற்றல் சைொசைி. 

அை்ைவரண6.6: CPCB ஆல் வகுக்கப்பை்ை  ஹதாழில்துரற 
ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு அனுமதிக்கப்பை்ை  ஒலி 

பவளி ் ொடு வநைம் (ஒரு நொரளக்கு 
மணிவநைத்தில்) 

dB(A) இல் வைம்பு 

8 90 

4 93 

2 96 

1 99 

½ 102 

¼ 105 

1/8 108 
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1/16 111 

1/32 114 

 

வமற்கூறிய கண்கொணி ்பு இடம் மற்றும் கண்கொணி ்பின் அதிைப்வண் 

ஆகியரவ, நிலவும் மொசு அளரவ ் ப ொறுதத்ு, அவ்வ ்வ ொது 

கட்டரளயிட ் ட்ட டி, சுைங்கத்தின் உண்ரமயொன வதரவகள் மற்றும் நிலவும் 

நிரலரமகள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் கொைணிகளின் டி, வநொடல் ஏபென்சியுடன் 

கலந்தொவலொசிதத்ு ப ொருத்தமொன முரறயில் மொற்றியரமக்க ் டும். வதரவ. 

6.4 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு ஹசலவு: 

சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணி ்புக்கு மூலதனம் மற்றும் பதொடைச்ச்ியொன பசலவு 

 ற்றிய கூடுதல் விவைங்கள் அட்டவரண எண். 10.2, அத்தியொயம்-X இல் 

வழங்க ் ட்டுள்ளன. 

* * * * * * * * * 
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Chapter 7  அத்தியாயம் -7 கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.1 ஹபாது: 

இந்த EIA / EMP அறிக்ககக்கான கூடுதல் ஆய்வுகள்: 

1. MoEF&CC ஆகைகளின்படி திட்டத்தின் பபாதுமக்கள் கருத்து ககட்பு. 

2. கூட்டு தாக்க ஆய்வு 

3. இடர ்அளவிடல் 

4. R&R திட்டம் 

5. சுரங்க மூடல் திட்டமிடல்  

7.2 ஹபாதுமக்கள் கருத்து ககை்பு: 

இந்த வகரவு EIA/EMP அறிக்கக, பபாதுமக்கள் கருதத்ு ககட்பு நடதத்ுவதற்கான 

திட்டமிடப்பட்ட கததி மற்றும் கநரம் குறிதத்ு இரை்டு உள்ளூர ்

பெய்தித்தாள்களில் 30 நாட்களுக்கு முன்னதாக அறிவித்த பிறகு, விருதுநகர ்

மாவட்ட ஆட்சியர ் மற்றும் மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் 

மூலம் கட்டாய நகடமுகறகளின்படி பபாதுமக்கள் கருதத்ு ககட்ப்பிற்கு 

உட்படுதத்ப்படும். கருத்து ககட்பின் கபாது உள்ளூர ் மக்களின் கருத்துக்கள், 

கவகலகள் மற்றும் ஆட்கெபகனகள் பதிவு பெய்யப்படும். அகனத்து பபாது 

வினவல்களும், திட்ட முன்பமாழிபவர ் மற்றும் ெம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் 

ககள்விக்கான பதில்களும் பதிவு பெய்யப்பட்டு, தமிழ்நாடு SEIAA இன் 

ஒப்புதலுக்காக EIA/EMP அறிக்ககயில் இகைக்கப்படும். 

7.3 கூை்டு தாக்க ஆய்வு: 

ஏற்கனகவ குறிப்பிடட்ுள்ளபடி, தமிழ்நாட்டின் விருதுநகர ் மாவட்டம், 

பவம்பக்ககாட்கட தாலுகா, அப்பாநாயக்கன்பட்டி கிராமத்தில்  

ஜி. கனிராஜ் உகடகல் கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி அகமய உள்ளது . இப்கபாது 

(இரணப்பு-12) கூட்டு தாக்க ஆய்வுக்காகக் கருதப்படும் திட்டத்தின் 500மீ 
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சுற்றளவில் அகமந்துள்ள மற்ற குவாரிகளின் விவரங்கள் கீகழ 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அை்ைவரண 7.1: 500மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் விவரங்கள் 

எஸ்.  

எண் 

குவாரி 
விவரம் 

கிராமம் 
சர்கவ எண்.8  

அளவு (ஹெக்ை்) 

நைவடிக்ரககள் 

எண் &  

குத்தரக காலம் 

தற்கபாதுள்ள குவாரிகள்: 

1 ஜி.கனிராஜ் 
அப்பநாயக்கன்பட்டி , 

பவம்பக்ககாடக்ட 
202/1A2 (1.21.5) 

KV1/33631/2013, நாள்: 

16.09.2016.  

( 06.10.2016- 05.10.2021) 

2 பி.ெை்முகராஜ் 
அப்பநாயக்கன்பட்டி , 

பவம்பக்ககாட்கட 

207/2A, 207/2B 

(1.91.5) 

KV1/202/2018. 

நாள்:01.02.2019 

(25.02.2019-24.02.2024) 

3 பி.ெை்முகராஜ் 
அப்பநாயக்கன்பட்டி , 

பவம்பக்ககாட்கட 

38/6A, 41/2, 42, 43/3, 43/6,  

48 (2.74.5) 

KV1/27945/2014,  

நாள்; 08.05.2017. 

(22.05.2017- 1.05.2022.) 

4 எஸ்.ரகுபதி 
அப்பநாயக்கன்பட்டி , 

பவம்பக்ககாட்கட 

32/4, 38/3A2, 38/3B, 38/4, 

38/5, 38/8,38/9A (2.91.0) 

KV1/27944/2014,  

நாள்: 06.05.2017. 

(22.05.2017 -21.05.2022 ) 

5 எஸ்.ராம்ராஜ் 
அப்பநாயக்கன்பட்டி , 

பவம்பக்ககாட்கட 

196/1A, 197/1,198/4, 206, 

207/1(2.88.0) 

KV1/21616/2014  
நாள்: 09.02.2018  

( 26.02.2018 -25.02.2023) 

6 எஸ்.சுப்புராஜ் 
அப்பநாயக்கன்பட்டி , 

பவம்பக்ககாட்கட 

44, 46/1 

(2.20.5) 

KV1/7441/2017,  

நாள்: 01.02.2019. 

25.02.2019- 24.02.2024. 

7 
ஆர.்ககாபாலகிரு

ஷ்ைன் 
அப்பநாயக்கன்பட்டி , 

பவம்பக்ககாட்கட 

199/6A 

(1.08.0) 

KV1/5171/2013,  

நாள்: 10.05.2017 

(29.05.2017 -28.05.2022)  

ரகவிைப்பை்ை குவாரி 

1 எஸ்.சிவராமன் 
அப்பநாயக்கன்பட்டி , 

பவம்பக்ககாடக்ட 
39/3 

(0.96.5) 

KV1/788/2018,  

நாள் 17.09.2018 

(28.09.2018- 27.09.2020(  

2 
ஆர.்சுப்புகிருஷ்ை

ன் , 
அப்பநாயக்கன்பட்டி , 

பவம்பக்ககாடக்ட 

51/1A 1, 51/1A2 

(0.52.0) 

KV1/1345/2012,  

நாள்: 03.10.2013 

(05.10.2013-04.10.2018). 

3 எஸ்.சுப்புராஜ் 
அப்பநாயக்கன்பட்டி , 

பவம்பக்ககாடக்ட 
43/1B(P), 45/1 A2(P) 

(1.45.0) 

KV1/11925/2015,  

நாள்: 17.10.2015. 

(21.10.2016-20.10.2019). 

4 எஸ்.ரகுபதி 
அப்பநாயக்கன்பட்டி , 

பவம்பக்ககாடக்ட 
38/10A, 38/11 

(0.51.0) 

KV1/1312/2012, 

நாள்:07.10.2013. 

(08.10.2013-07.10.2018) 

5 எஸ்.ராம்ராஜ் அப்கபநாயக்கன்பட் 207/3A, 207/3B  ககவி 1 / 1316 / 2012 . 
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எஸ்.  

எண் 

குவாரி 
விவரம் 

கிராமம் 
சர்கவ எண்.8  

அளவு (ஹெக்ை்) 

நைவடிக்ரககள் 

எண் &  

குத்தரக காலம் 

டி ,  
பவம்பக்ககாட்கட 

209/1 A, 209/1 B(0.83.0) நாள்:03.10.2013 

(05/10/2013-04/10/2018) 

தற்கபாது முன்ஹமாழியப்பை்ை குவாரி: 

1 ஆர.்காயத்திரி அப்பநாயக்கன்பட்டி , 
பவம்பக்ககாட்கட 

39/1A,39/1B, 39/2A, 49 

(2.30.2) 
KV1/572/2019 

2 எஸ்.ரகுபதி 
அப்பநாயக்கன்பட்டி , 

பவம்பக்ககாட்கட 

196/2A, 196/3, 

196/4, 197/2 

(1.86.5) 
KV1/390/2019 

  ஹமாத்தம் 23.39.2  

 

தவிர, பிற முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களும் உள்ளன. இந்த சுரங்க  

குத்தககயின் பரப்பு 5 பெக்டரக்்கு குகறவாக இருந்தும், 500மீ சுற்றளவில் 

உள்ள மற்ற சுரங்க குத்தககககளயும் கைக்கிடும் பபாழுது பமாத்தமாக 5 

பெக்டரக்்கு கூடுதலாக உள்ளதால் சுற்றுெச்ூழலில் ஏற்படும் பாதிப்கப அறிய 

ஒட்டுபமாத்த தாக்க ஆய்வு நடத்தப்படுகிறது. குத்தகக பகுதிக்கு அருகில் 

இருக்கும் மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட இடத்கதக் காட்டும் வகரபடம் கீகழ 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 
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பைம் 7.1:அருகிலுள்ள குத்தரக பகுதி வரரபைம் 
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இந்த திட்டத்திற்காக கமற்பகாள்ளப்பட்ட அடிப்பகட கை்காைிப்பு, 

தற்கபாதுள்ள குவாரிகளின் ஒட்டுபமாத்த தாக்கத்கத பிரதிபலிக்கிறது . 

7.3.1 முன்ஹமாழியப்பை்ை குவாரிகளின் விவரங்கள் 

முன்பமாழியப்பட்ட குவாரிகளுக்கு, சுற்றுெச்ூழலில் இந்த முன்பமாழியப்பட்ட 

குவாரி பெயல்பாடுகளின் ஒட்டுபமாதத் தாக்கம் ஆய்வு பெய்யப்பட்டு கீகழ 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அை்ைவரண7.2: முன்ஹமாழியப்பை்ை குவாரிகளின் முக்கிய விவரங்கள் 

1 முன்ஹமா
ழிபவர் 
ஹபயர் 

ஆர்.காயத்திரி எஸ்.ரகுபதி ஜி.கனிராஜ் எஸ்.ராம்ராஜ் 

2 திை்ை இைம் 

அ சர்கவ 
எண். 

39/1A,39/1B, 39/2A, 49 196/2A, 196/3, 196/4 
&197/2 

202/1A2 207/3A, 3B, 209/1A,1B, 
210/1A1A1,1A2,1A3 & 

211/3A1,3A2 

பி கிராமம் அப்ரபயநாயக்கன்பைட்ி அப்ரபயநாயக்கன்பை்டி அப்ரபயநாயக்கன்பைட்ி அப்ரபயநாயக்கன்பைட்ி 

c தாலுகா பவம்பக்ககாடக்ட பவம்பக்ககாடக்ட பவம்பக்ககாடக்ட பவம்பக்ககாடக்ட 

ஈ மாவை்ைம் விருதுநகர ் விருதுநகர ் விருதுநகர ் விருதுநகர ்

இ நிரல தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு 

3 குத்தரக 
பகுதி 

2.30.2 பெக்கடர ் 1.30.3 பெக்கடர ் 1.21.5 பெக்கடர ் 1.28.5 பெக்கடர ்

4 கடிதம் 
எண். 

KV1/572/2019 கததி: 
18.12.2020 

KV1/390/2019 கததி 
18.12.2020 

KV1/158/2021 கததி 
13.08.2021 

KV1/638/2021 கததி 
10.12.2021 

5 
உற்பத்தி 
அளவு 

உகடகல்: 2,41,368மீ3 
கிராவல்:74,690.5 மீ3 

உகடகல்:73,186மீ3, 
கிராவல்:30,331.25மீ3 

உகடகல்:87,982.25 மீ3 

கிராவல்:14,978.75மீ3 

உகடகல்:87,856.25 மீ3 

கிராவல்:15,251 மீ3 

6 சுரங்க 
முரற 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த பவளி சுரங்க முகறயில், ஜாக்ொம்மர ் மூலம் 
துகளயிடுதல், பவடித்தல், எக்ஸ்ககவட்டர ் மூலம் பவட்டிபயடுக்கப்பட்ட கனிமங்ககள 
ஏற்றுதல், டிப்பர ்லாரிகளில் மூலம் நுகரக்வாரக்்கு பகாை்டு பெல்வது. 

7 குத்தரக 
காலம் 

5 ஆை்டுகள் 5 ஆை்டுகள் 5 ஆை்டுகள் 5 ஆை்டுகள் 

8 இறுதி 
ஆழம் 

36மீ 26மீ 20மீ 35 மீ 

9 திை்ை 
ஹசலவு 

ரூ. 2,85,58,980/- ரூ. 94,81,840/- ரூ. 32,16,876/- ரூ. 33,41,244/- 

10 CER 
பை்ஹஜை் 

ரூ.6,00,000/- ரூ.5,00,000/- ரூ.5,00,000/- ரூ.5,00,000/- 
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முன்பமாழியப்பட்ட குவாரிகளில் சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் பதாடரப்ுகடய 

பெயல்பாடுகள் காரைமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் ஒட்டுபமாத்த ஒருங்கிகைந்த 

தாக்கம், காற்று, ஒலி,  நீர,் தளவாடங்கள், ெமூக பபாருளாதாரம் மற்றும் நிலெ ்

சூழலுக்கு தீரம்ானிக்கப்படுகிறது. அகதப் பற்றிய விவரங்கள் கீகழ 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

7.3 1.1 காற்று சூழல்: 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் பதாடரப்ுகடய பெயல்பாடுகள் குறிப்பாக 

சுரங்கப்பைிகள், எஸ்ககவட்டர ்மற்றும் டிப்பரக்ள்/ லாரிகள் இயக்கும் பபாழுது, 

கபாக்குவரத்து கபான்றகவ. இருப்பினும், இந்த விகளவுககளத் தவிரக்்க EIA/EMP 

அறிக்ககயில் பயனுள்ள தைிப்பு நடவடிக்கககள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் பெயல்பாடுகளின் காரைமாக PM 10 மற்றும் 

PM 2.5 க்கான சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் மீதான ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் 

காற்றின் தர மாதிரி உருவகப்படுத்துதல்களின் அடிப்பகடயில் 

கைிக்கப்படுகிறது . கமாெமான சூழ்நிகலகய அறிய, உெெ் உற்பத்திக்காக 

மாடலிங் பெய்யப்பட்டுளது. 

பல்கவறு தைிப்பு நடவடிக்ககககள திறம்பட பெயல்படுத்திய பிறகு, 

ஒட்டுபமாத்த உெெ்நிகல நில மட்ட பெறிவு (GLC) கைக்கிடப்பட்டு கீகழ 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அை்ைவரண7.3: ஒை்டுஹமாத்த உசச்ம் அதிகரிக்கும் ஹசறிவு (µg/m3) 

ஹசயல்பாடு கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்ரககளுைன் 

PM 10 10.80 

PM 2.5 5.12 

 

PM10, PM2.5. பெறிவுகளின் ஒட்டுபமாத்த ஐகொபிபளத்கள் வகரயப்பட்டுள்ளன, 

இகவ படம் எை் - 7.2 - 7.3 ல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய வரரவு அறிக்ரக - ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளின் உரைகல் 
மற்றும் கிராவல் குவாரி, குத்தரக பரப்பு 1.21.5 ஹெக்ைர,் அப்பாநாயக்கன்பைட்ி கிராமம், 
ஹவம்பக்ககாைர்ை தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவை்ைம், தமிழ்நாடு 

 

 

கிரிகயைட்ிவ் இன்ஜினியரஸ்் & கன்சல்ைன்ைஸ்் REV எண் : 00/DEC/22 

 7-7 

 

பைம்7.2: PM 10 க்கான GLC கணிப்புகளின் ஒை்டுஹமாத்த ஐகசாபிளத் 
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பைம்7.3: PM 2.5 க்கான GLC கணிப்புகளின் ஒை்டுஹமாத்த ஐகசாப்ஹலத் 
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PM10, PM2.5.க்கான உெெ் அதிகரிப்பு பெறிவு மூலத்திற்கு மிக அருகில் நிகழ்கிறது. 

மூலத்திலிருந்து விலகி, சிதறல் விகளவுகளால் மதிப்புகள் குகறப்படுகின்றன. 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் உள்ள இடங்களில் அதிகரிக்கும் மற்றும் 

கைிக்கப்பட்ட பெறிவுகள் கீகழ விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

கணிக்கப்பை்ை சுற்றுப்புற காற்றின் தரம்: 

ஒட்டுபமாத்த ஒருங்கிகைந்த சுரங்க நடவடிக்ககக்குப் பிந்கதய திட்ட 

காற்றில் (பின்னைி பெறிவு + அதிகரிப்பு) சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்களின் 

அளவு (PM10), சுவாசிக்கும் நுை் மிதக்கும் துகள்களின் (PM2.5) பெறிவுகள் கீகழ 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அை்ைவரண7.4 திை்ைம் ஹசயல்படுத்தப்பை்ை பிறகு PM 10 இன் ஹசறிவுகள் 

g/m 3 இல் மதிப்புகள் 

வ. 
எ

ண் 

இைம் 
பின்னணி 

ஹசறிவு 

கணிக்கப்பை்ை 
அதிகரிக்கும் 

ஹசறிவு 

பிந்ரதய 
திை்ை ஹசறிவு 

சை்ைரீதி
யான 

வரம்புகள் 

1 

சுரங்க குத்தகக  
பகுதிக்கு அருகில் 

76.3 10.8 87.1 

- 

2 அப்பநாயக்கன்பட்டி கிராமம் 55.6 1.5 57.1 100 

3 அக்ககரப்பட்டி கிராமம் 70.2 1.0 71.2  

4 குை்டம்பட்டி கிராமம் 64.4 2.0 66.4 

5 அம்கமயாரப்ட்டி கிராமம் 57.6 <1.0 58.6 

6 ஆவுகடயாரப்ுரம் கிராமம் 54.1 1.0 55.1 

அை்ைவரண7.5திை்ைம் ஹசயல்படுத்தப்பை்ை பிறகு PM2.5 ஹசறிவுகள் 

g/m 3 இல் மதிப்புகள் 

வ. 
எ

ண் 

இைம் 
பின்னணி 

ஹசறிவு 

கணிக்கப்பை்ை 
அதிகரிக்கும் 

ஹசறிவு 

பிந்ரதய 
திை்ை ஹசறிவு 

சை்ைரீதி 

யான 
வரம்புகள் 

1 
சுரங்க குத்தகக  
பகுதிக்கு அருகில் 

36.6 5.1 41.7 
- 

2 அப்பநாயக்கன்பட்டி கிராமம் 25.9 <1.0 26.9 

60 

3 அக்ககரப்பட்டி கிராமம் 32.6 <1.0 33.6 

4 குை்டம்பட்டி கிராமம் 30.9 <1.0 31.9 

5 அம்கமயாரப்ட்டி கிராமம் 28.1 <1.0 29.1 

6 ஆவுகடயாரப்ுரம் கிராமம் 24.9 <1.0 25.9 
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கூட்டு சுரங்க மற்றும் அருகில் உள்ள மற்ற நடவடிக்ககயின் கபாது 

காற்றுெச்ூழலில் உருவாகும் தாக்கம்  கைினி மாதிரிகள் மூலம் 

கைக்கிடப்பட்டத்தில் ஒட்டுபமாத்த கூட்டு நடவடிக்ககக்குப் பின்பும் காற்றில் 

சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM10) 55.1 g/m3 to 87.1 g/m3 ஆகவும், 

சுவாசிக்கும் நுை் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM2.5) 25.9g/m3 to 41.7g/m3 ஆக 

உள்ளது. இது கூட்டு நடவடிக்ககக்கு பின்னும்  மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாடு 

வாரியதத்ால் நிரை்யிக்கப்பட்ட சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்கள்(அதாவது PM10 

- 100µg/m3), PM2.5 - 60µg/m3), தரத்திற்கு உட்பட்கட இருக்கும் என 

கை்டறியப்பட்டுள்ளது. 

7.3 1.2 நீர் சூழல்: 

ரா.காயத்திரி, குவாரிக்கு 10 ககஎல்டி மற்றும் எஸ்.ரகுபதி, திரு எஸ்.ராம்ராஜ் 

குவாரிகளுக்கு தலா 8  மற்றும் திரு ஜி.கனிராஜ் உத்கதெ குவாரிகளுக்கு தலா 5 

ககஎல்டி வீதம் பமாத்தம் 31 ககஎல்டி நீர ் கதகவப்படும். இந்த நீர ் கதகவ 

பதாடக்கத்தில் பவளி இடங்களிலிருந்து பபறப்படும். பின்பு சுரங்கத்தில் 

கெகரிக்கப்பட்ட மகழ நீர ்பயன்படுத்தப்படும். 

பபாதுவாக நீர ் ஊடுருவும் மற்றும் உற்பத்திதிறன் அதன் பாகறவககயிகன 

ொரந்்ததாக இருக்கும். சுரங்கப் பகுதியானது கடினமான பாகறககளக் 

பகாை்டுள்ளதால்நீர ் ஓட்ட பதாடரெ்ச்ி குகறந்கத காைப்படும்.சுரங்கத்தினுள் 

நீர ்கசிவு குகறவாககவ இருக்கும். 

 கமலும் இந்த பகுதியில் நிலத்தடி நீர ் மட்டம் கமற்பரப்பில் இருந்து ஆழமாக 

உள்ளது. சுரங்கப் பகுதி கடினமான கெச்ிதமான பாகறககளக் பகாை்டுள்ளது, 

எனகவ சுரங்கத்திற்குள் பபரிய நீர ் கசிவுகள் சுற்றளவில் இருந்து 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்கல. நிலத்தடி நீர ் மட்டம் சுரங்கத்தின் இறுதி குழி 

மட்டத்திற்கு கீகழ உள்ளது.  

எனகவ, இந்தசுரங்க குத்தகக பகுதியில்உத்கதெ ஆழம் வகர 

கமற்பகாள்ள உள்ள சுரங்க பைிகளால்  நிலத்தடி நீர ்இப்பகுதியில் பபரியளவு 

தாக்கத்கத ஏற்படுத்தாது என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. அருகில் 
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பயன்பாட்டிலுள்ள  குவாரிகளில் இருந்துபபரியளவு நீரக்சிவு 

காைப்படவில்கல. 

மத்திய நிலத்தடி நீர ் வாரியம், பதன்கிழக்கு கடகலாரப் பகுதியின் 

பதாழில்நுட்ப அறிக்ககயின்படி பபறப்பட்ட நிலத்தடி நீர ்ஆதார தரவுகளின்படி 

,ஆய்வுப் பகுதி விழும் பவம்பக்ககாட்கட தாலுகாவின் நிலதத்டி நீர ்

வளரெ்ச்ியின் நிகல 58% ஆகும் - 'மாவட்ட நிலத்தடி நீர ் சிற்கறடு, விருதுநகர ்

மாவட்டம்.' இகதக் கருத்தில் பகாை்டு, நிலத்தடி நீர ் கமம்பாட்டுக் 

கை்கைாட்டத்தில் இந்தப் பகுதிகய 'பாதுகாப்பானது' என வககப்படுத்தலாம். 

இதனால் நிலத்தடி நீர ்கமலும் கமம்பட வாய்ப்பு உள்ளது. 

இந்த திட்டங்களிலிருந்து  உற்பத்தியாகும் கழிப்பகற கழிவுநீர,் ஊறகவக்கும் 

குழிகளுடன் கூடிய பெப்டிக் கடங்கில் கெகரிக்கப்படும். 

 புவி இயற்பியல் ஆய்வின் அடிப்பகடயில், ஆய்வுப் பகுதியில் நிலத்தடி நீர ் 60 

மீட்டர ் ஆழத்திற்கு அப்பால் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. மகழக்காலங்களில் 

கவப்பாற்றில் கமற்பரப்பு நீர ் ஓட்டம் மட்டுகம காைப்படும் , மீதமுள்ள 

காலத்தில் அது கிடட்த்தட்ட வறை்டு காைப்படும். திட்ட பெயல்பாடுகளால் 

அருகில் உள்ள நீரந்ிகலகளில் பபரிய பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாமல் 

பாதுகாக்கப்படும்.. 

இந்த நீரந்ிகலயில் கழிவுநீகர பவளிகயற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்கல. திட்ட 

பெயல்பாடுகளால் அருகில் உள்ள நீரந்ிகலகளில் பபரிய பாதிப்பு எதுவும் 

ஏற்படாது என்பது உறுதி பெய்யப்படும். 

 

7.3.1.3 ஒலி சூழல்: 

ஆய்வுப் பகுதியில் திட்டத்திற்குப் பிந்கதய ஒலி ஏற்கனகவ பாரா 4.4, 

அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது, அங்கு சுரங்க குத்தககயின் 

சுற்றளவில் சுரங்க நடவடிக்கககளால் கைிக்கப்படும் இகரெெ்ல் அளவுகள் 
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எந்தக் குகறப்பு காரைிகயயும் கருத்தில் பகாள்ளாமல் கூட குகறவாக 

உள்ளது. இருப்பினும், நகடமுகறயில் தாவரங்கள் கபான்றவற்றின் 

காரைமாகத் கதய்மானம் இருக்கும், கமலும் குத்தகக எல்கலக்கு பவளிகய 

எந்தவிதமான பாதகமான இகரெெ்ல் பரவலும் இருக்காது. எனகவ, பின்வரும் 

சூத்திரத்கதப் பயன்படுத்தி அருகிலுள்ள கிராமங்களில் ஒட்டுபமாத்த பிந்கதய 

திட்ட எதிர ் பாரக்்கப்பட்ட ஒலி கமற்பகாள்ளப்பட்டதன்  முடிவுகள் கீகழ 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

Lp2 = Lp1 - 20 பதிவு R2/R1 

அதில், Lp1 மற்றும் Lp2 ஆகியகவ மூலத்திலிருந்து முகறகய R1 மற்றும் R2 

பதாகலவில் அகமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி அழுத்த நிகலகளாகும். 
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அை்ைவரண7.6: ஒை்டுஹமாத்த பிந்ரதய திை்ை ஒலி நிரலகள் 

Sl.NO இைம் 

முந்ரதய 
திை்ை ஒலி 
Eq.in dB(A) 

ஒை்டுஹமாத்த 
பிந்ரதய திை்ை 

ஒலி Eq 

MoEF&CC இன் 
படி dB(A) 

வரம்பு 

1 
அப்பநாயக்கன்பட்டி 
கிராமம் 

44.8 45.8 

55 

2 
அக்ககரப்பட்டி 
கிராமம் 

48.2 49.4 

3 குை்டம்பட்டி கிராமம் 45.2 47.5 

4 
அம்கமயாரப்ட்டி 
கிராமம் 

48.2 49.6 

5 
ஆவுகடயாரப்ுரம் 
கிராமம் 

47.4 47.9 

அருகிலுள்ள 5 கிராமங்களில் திட்டத்திற்குப் பிந்கதய பெறிவு 55dB(A) என்ற 

ெட்டப்பூரவ் வரம்புகளுக்குள் இருப்பகதக் காைலாம். தவிர, ஒலித ்

தகடகளாகெ ் பெயல்பட பசுகமப் பட்கட மற்றும் காடு வளரப்்பு கபான்ற 

பல்கவறு குகறப்பு நடவடிக்ககககள கமற்பகாள்ள உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

7.3.1.6 சமூகப் ஹபாருளாதாரச ்சூழலில் ஒை்டுஹமாத்த தாக்கம்: 

நான்கு குதத்கக பகுதிகளும் பட்டா நிலங்கள் . சுரங்க பகுதியில் குடியிருப்புகள் 

அல்லது குடிகெகள் எதுவும் இல்கல, புனரவ்ாழ்வு அல்லது மீள்குடிகயற்ற 

பிரெெ்கனகள் எதுவும் எழாது. 

முன்பமாழியப்பட்ட 4 சுரங்கங்களின் சுரங்க பெயல்பாடுகள், தளவாடங்கள், 

ஒப்பந்தத் பதாழிலாளரக்ள், வரத்்தகம், பழுதுபாரக்்கும் பைிகள் கபான்றவற்றில் 

பதாடரப்ுகடய வாய்ப்புகள் மூலம் ஏராளமான மக்களுக்கு கநரடி கவகல 

வாய்ப்பு மற்றும் மகறமுக கவகல வாய்ப்புககள வழங்கும். 

சுற்றியுள்ள பகுதியின் வளரெ்ச்ிகய கநாக்கி, இந்த திட்டங்கள் அகனத்திற்கும் 

காரப்்பகரட் சுற்றுெச்ூழல் பபாறுப்பின் கீழ் பல்கவறு நடவடிக்கககள் 

கமற்பகாள்ளப்படும். CER பட்பஜட் விவரங்கள் கீகழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அை்ைவரண7.7: CER பை்ஹஜை் 

முன்ஹமாழிபவர்  
ஹபயர் 

ஆர்.காயத்திரி எஸ்.ரகுபதி ஜி.கனிராஜ் எஸ்.ராம்ராஜ் 

CER பை்ஹஜை் ரூ.6,00,000/- ரூ.5,00,000/- ரூ.5,00,000/- ரூ.5,00,000/- 

இந்த அறிக்ககயில் பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ள பல்கவறு தைிப்பு 

நடவடிக்கககள், அப்பகுதியில் உள்ள ெமூகப் பபாருளாதார மற்றும் சூழலியல் 

முன்னைியில் எந்தவிதமான பாதகமான தாக்கமும் ஏற்படாமல் இருப்பகத 

உறுதி பெய்வதற்காக முகறயாக பெயல்படுத்தப்படும். 

7.3 1.7 நிலச ்சூழலில் ஒை்டுஹமாத்த தாக்கம்: 

ஜி.கனிராஜ் சுரங்க குதத்கக பகுதி முழுவதும் 1.215 பெக்கடர ்ஒரு பட்டா நிலம். 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்கதய கட்டத்தில், 1.00 பெக்கடர ் சுரங்கப் பகுதி 

நீரந்ிகலகளாகவும், 0.03.0 பெக்கடர ் சுரங்கெ ் ொகலகளாகவும், மற்றும் 

உள்கட்டகமப்புகளாகவும், 0.07 பெக்கடர ் பசுகம வகளயமாகவும், 

 0.055 பெக்கடர ் பயன்படுத்தப்படாத நிலமாகவும் 0.06 பெக்கடர ்

கவலிகளாகவும் இருக்கும். 

ஆர.்காயத்திரியின் சுரங்க குத்தகக பகுதி முழுவதும் 2.302 பெக்கடர ் ஒரு 

பட்டா நிலம். சுரங்கத்திற்குப் பிந்கதய கட்டத்தில், 2.08 பெக்கடர ் சுரங்கப் 

பகுதி முழுவதும் நீரந்ிகலகளாகவும், 0.03 பெக்கடர ்சுரங்கெ ்ொகலகள் மற்றும் 

உள்கட்டகமப்புகளாகவும், 0.112 பெக்கடர ் பசுகம வகளயம் மற்றும் 0.08 

பெக்கடர ்கவலி அகமக்கப்படும். 

எஸ்.ரகுபதி சுரங்க குத்தகக பகுதி முழுவதும் 1.303  பெக்கடர ்ஒரு பட்டா நிலம். 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்கதய கட்டத்தில், 1.00 பெக்கடர ் சுரங்கப் பகுதி 

நீரந்ிகலகளாகவும், 0.03.0 பெக்கடர ் சுரங்கெ ் ொகலகளாகவும் மற்றும் 

உள்கட்டகமப்புகளாகவும், 0.07 பெக்கடர ் பசுகம வகளயமாகவும், 0.143 

பெக்கடர ் பயன்படுத்தப்படாத நிலமாகவும், 0.06 பெக்கடர ் கவலிகளாகவும் 

இருக்கும். 
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எஸ்.ராம்ராஜ் 1.285 பெக்கடர ் சுரங்க குத்தகக பகுதி முழுவதும் பட்டா நிலம். 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்கதய கட்டத்தில், 0.87 பெக்கடர ் சுரங்கப் பகுதி 

நீரந்ிகலகளாகவும், 0.03 பெக்கடர ் சுரங்கெ ் ொகலகளாகவும்,  மற்றும் 

உள்கட்டகமப்புகளாகவும், 0.27 பெக்கடர ் பசுகம வகளயமாக மற்றும் 0.06 

பெக்கடர ்பயன்படுத்தப்படாத பகுதியாகவும் 0.055 பெக்கடர ்கவலிகளாகவும் 

இருக்கும் இருக்கும். 

நான்கு திட்டங்களுக்கும், சுரங்கத்திற்குப் பிந்கதய கட்டத்தில், மனிதரக்ள் 

மற்றும் விலங்குகள் கவனக்குகறவாக நுகழவகதத் தடுக்க, சுரங்கப் பகுதி 

பகுதி முழுவதும் கவலி அகமக்கப்படுவது உறுதி பெய்யப்படும். 

பவட்டிபயடுக்கப்பட்ட பவற்றிடத்தில் கெகரிக்கப்படும் மகழநீர ் கெமிகரிப்பு 

பெய்ய பயன்படுத்தப்படும். 

பைம்7.4: பிந்ரதய சுரங்க நில பயன்பாடு 
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7.4 இைர ்மதிப்பீடு : 

ஏற்படக்கூடிய பல்கவறு அபாயங்களுக்கு, காரைங்கள் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் பற்றிய விரிவான பகுப்பாய்வு கீகழ 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

எஸ்.எண் காரணிகள் 
ஆபத்துக்கான 

காரணங்கள் 

கை்டுப்பாை்டு 
நைவடிக்ரககள் 

1. பபாருள் 
அகற்றுதல் 

அ) பபஞ்ெ ் அதன் 
ஒருங்கிகைக்கப்படாத 
தன்கம காரைமாக 
ெரியலாம். 
b) பபஞ்சுகளில் 
வாகனங்களின் இயக்கம் 
காரைமாக அதிரவ்ு. 

DGMS கதகவக்ககற்ப 
ஒட்டுபமாத்த பபஞ்ெ ் ொய்வு 
ககாைம் உகந்ததாக 
பராமரிக்கப்படும். கவகல 
பெய்யும் பபஞ்ெ ் அகலம் பபஞ்ெ ்
உயரத்கத விட அதிகமாக 
இருக்கும். 

2. துகளயிடுதல் 

அ) அழுத்தப்பட்ட காற்று 
குழல்கள் அதிக அழுத்தம் 
காரைமாக பவடிக்கலாம். 
b) முகறயற்ற பராமரிப்பு 
காரைமாக துகள 

 துகளயிடும் இயந்திரம் மற்றும் 
துரப்பை உபகரைங்களில் 
உள்ள கதய்மான பாகங்ககள 
அவ்வப்கபாது தடுப்பு பராமரிப்பு 
மற்றும் மாற்றுதல். 
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எஸ்.எண் காரணிகள் 
ஆபத்துக்கான 

காரணங்கள் 

கை்டுப்பாை்டு 
நைவடிக்ரககள் 

துகளயிடும் கம்பி உகடந்து 
கபாகலாம். 

 உற்பத்தியாளரக்ளின் 
பரிந்துகரயின்படி பிடக்ள் 
மாற்றப்படும். 

3. பவடிதத்ல் -- - 

4. 
எஸ்ககவட்டர ்

இயக்கும் 
பபாழுது 

அ) எஸ்ககவட்டர ் மற்றும் 
டிப்பர ் மிக அருகாகமயில் 
இருக்கும் 

b)டிப்பரின் உடல் மீது 
வாளிகய அகெத்தல் 

c) அங்கீகரிக்கப்படாத 
நபரின் மூலம்  வாகனம் 
ஓட்டுவகத தவிரத்்தல் 

 நபர ்மற்றும் வாகனங்கள் 
அருகாகமயில் இருக்கும்கபாது 
இயக்குபவர ்இயந்திரத்கத 
இயக்கக்கூடாது. 

 வை்டியின் கமல் வாளிகய 
ஊெலாடக் கூடாது மற்றும் 
ஆபகரட்டர ்பக்பகட் தகரயில் 
இருப்பகத உறுதிபெய்த பிறகு 
இயந்திரத்கத விட்டு 
பவளிகயறுதல். 

 திறகமயான கமற்பாரக்வயின் 
மூலம் எந்த அங்கீகரிக்கப்படாத 
நபகரயும் இயந்திரத்கத இயக்க 
அனுமதிக்கக் கூடாது. 

5. கபாக்குவரத்து 

அ) வாகனத்கத 
"மூக்கிலிருந்து வால்" 
இயக்குதல் 

ஆ) பபாருள் அதிக சுகம 

c) வாகனத்கத பின் 
இயக்கும்கபாது மற்றும் 
முந்திெ ்பெல்லும் கபாது 

d) வாகனத்தில் சுகம 
உள்ளகபாது அதன் 
ஆபகரட்டர ் ககபிகன விட்டு 
பவளிகயறுதல்  

 ஆபகரட்டரக்ளுக்கு பயிற்சி 
அளிப்பதன் மூலம் இந்த 
காரைங்கள் அகனத்தும் 
தவிரக்ப்படுவது உறுதி 
பெய்யப்படும். 

 ஓவர ்கலாடிங் பெய்யப்படாது. 

 ஆடிகயா விஷுவல் ரிவரஸ்் 
ொரன்் வழங்கப்படும். 

 முகறயான பயிற்சி 
அளிக்கப்படும். 

6. 

மின்ொரம் 
மற்றும் 
எை்பைய் 
காரைமாக 
தீப்பிடத்தல் 

a)ககபிள்கள் மற்றும் பிற 
மின் பாகங்களில் ஷாரட்் 
ொரக்்குட் ஆவது 

b) டீெல், எை்பைய் கபான்ற 
எரியக்கூடிய திரவத்தின் 
கசிவு காரைமாக. 

 உலர ் காற்று ஊதுகுழலின் 
உதவியுடன் மின்ொர 
பாகங்ககள அடிக்கடி சுத்தம் 
பெய்ய கவை்டும் 

 அகனத்து fastening பாகங்கள் 
மற்றும் இடங்கள் இறுக்கப்படும். 

தகுந்த தீயகைக்கும் கருவிகள் 
நிறுவப்பட கவை்டும். 

7. இயற்கக 
சீற்றங்கள் 

எதிரப்ாராத ெம்பவங்கள் சுரங்க நிரவ்ாகம் நிகலகமகய 
ெமாளிக்கும் திறன் பகாை்டது. 
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7.4.1. கபரிைர் கமலாண்ரம திை்ைம்: 

பபாதுவாக, இயல்பான பெயல்பாட்டின் கபாது பின்வரும் 

இயற்கக/பதாழில்துகற ஆபத்துகள் ஏற்படலாம். 

 பவள்ளம்/அதிக மகழ காரைமாக சுரங்கப் பகுதியில் பவள்ளம்: 

 சுரங்க மற்றும் கல்  குவியல்  பபஞ்ெ ்ொய்வு ககாைம் ெரிவு  

 கனரக சுரங்க உபகரைங்கள் காரைமாக விபத்து மற்றும் 

இந்த குத்தககயில் சுரங்க பெயல்பாடு ஒரு தகுதிவாய்ந்த சுரங்க கமலாளரின் 

கமலாை்கம கட்டுப்பாடு மற்றும் வழிகாட்டுதலின் கீழ் கமற்பகாள்ளப்படும். 

கபரிடர ் ஏற்பட்டால் சுரங்க நிரவ்ாகம் பின்பற்ற கவை்டிய நிகல ஆகைகள், 

மாதிரி நிகல ஆகைகள் மற்றும் சுற்றறிக்கககள் பலவற்கற DGMS 

பவளியிடட்ு வருகிறது. இந்த உத்தரவுகள் அகனதத்ும் ெட்ட விதிகள் மற்றும் 

விதிமுகறகள் பின்பற்றப்படும். நில அதிரவ்ு திட்ட தளம் மற்றும் ஆய்வு பகுதி 

மை்டலம் - II இல் விழுகிறது மற்றும் குகறந்த பெயலில் உள்ள மை்டலமாக 

விவரிக்கப்படுகிறது. குத்தகக பகுதிக்கு அருகில் பவள்ளம் ஏற்படுவதற்கு 

வற்றாத நீரந்ிகலகள் இல்கல. எனகவ இந்த திட்டதத்ால் எந்த கபரழிவும் 

ஏற்படாது. 

கமற்கூறிய ஆபத்து / கபரிடரக்கள கவனிதத்ுக்பகாள்வதற்காக பின்வரும் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 சுரங்கப் பகுதியில் கமற்பரப்பு நீர ் வருவகதத் தவிரப்்பதற்காக மாகல 

வடிகால் மற்றும் மை் கட்டுககள ெரிபாரத்்து பதாடரந்்து பராமரித்தல். 

 கனமான பருவமகழ காலத்தில் சுரங்கத்கதத் தவிரப்்பது மற்றும் 

மகழக் காலத்தில் அகனத்து HEMM ககளயும் கமல் பபஞ்சுகளுக்கு 

அைிவகுத்துெ ்பெல்வது. 
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 குறிப்பாக மகழக்காலங்களில் அவெர பம்பிங்கிற்காக கபாதுமான 

அளவு டீெல் பகாை்ட பஜனகரட்டர ் பெட்களுடன் கூடிய அதிக திறன் 

பகாை்ட காத்திருப்பு பம்புககள வழங்குதல். 

 அகனத்து சுரங்க நடவடிக்கககளின் கபாதும் அகனத்து பாதுகாப்பு 

முன்பனெெ்ரிக்கககள் மற்றும் விதிமுகறகள் கை்டிப்பாக 

பின்பற்றப்படும் 

 அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ள் நுகழவகதத் தகட பெய்தல். 

 சுரங்கங்களில் தீயகைப்பு மற்றும் முதலுதவி ஏற்பாடுககள 

வழங்குதல். 

 பாதுகாப்பு பூட், பெல்பமட், கை்ைாடி, தூசி முகமூடிகள், காது 

பிளக்குகள் மற்றும் காது மஃப்ஸ் கபான்ற அகனதத்ு பாதுகாப்பு 

உபகரைங்களின் ஏற்பாடுகளும் ஊழியரக்ளின் பயன்பாட்டிற்காக 

கிகடக்கெ ்பெய்யப்படடுதல். 

 அபாயகரமான வளாகங்களில் பைிபுரியும் அகனதத்ு 

ஊழியரக்ளுக்கும் பயிற்சி மற்றும் புதுப்பித்தல் படிப்புகள். 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி சுரங்க கவகல மற்றும் சுரங்கத ்

திட்டங்ககளத் பதாடரந்்து புதுப்பித்தல் 

 சுரங்கமுகங்ககள அடிக்கடி சுத்தம் பெய்தல் 

 உற்பத்தியாளர ் வழிகாட்டுதல்களின்படி அகனத்து சுரங்க 

உபகரைங்களின் வழக்கமான பராமரிப்பு மற்றும் கொதகன 

 அடிக்கடி தை்ைீர ் பதளித்து கனிமம் பகாை்டு பெல்லும் ொகலகளில் 

உள்ள தூசிகய அடக்குதல். 

 கபாட்டிகள், சுவபராட்டிகள் மற்றும் வருடாந்திர பாதுகாப்பு வாரங்கள் 

மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் வாரங்கள் மூலம் பாதுகாப்பு மற்றும் கபரழிவு 
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பற்றிய விழிப்புைரக்வ அதிகரிப்பது, பபாருத்தமான பவகுமதிகள் 

மற்றும் பிற ஒத்த இயக்கங்கள் மூலம் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. 

நிரவ்ாகமும் EMCயும் சுரங்கத்தில் ஏற்படும் ஆபத்துகளின் ஆதாரங்ககளக் 

கருத்தில் பகாை்டு சூழ்நிகலககள திறகமயாகெ ் ெமாளிக்க முடியும் என்று 

எதிரப்ாரக்ப்படிகிறது. 

7.5 மறுவாழ்வு மற்றும் மீள்குடிகயற்றம் (ஆர் & ஆர)் திை்ைம்: 

சுரங்க நடவடிக்கககள் சுரங்க குத்தகக பகுதிக்குள் மட்டுகம 

கமற்பகாள்ளப்படும். சுரங்க குத்தகக பகுதி முழுவதும் பட்டா நிலம். குத்தகக 

பகுதிக்குள் வீடுகள் இல்கல. எனகவ, R&R என்ற ககள்வி எழவில்கல. 

7.6 சுரங்க மூைல் திை்ைம்: 

சுரங்கத்கத மூடும் கட்டத்தில் ெட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி கதகவயான 

அகனத்து நடவடிக்கககளும் எடுக்கப்படும், பின் நிரப்புதல், மீட்படடுப்பு 

மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான எந்த முன்பமாழிவும் இல்கல. சுரங்க ஆயுடக்ாலம் 

முடிந்த பிறகு குவாரிக்குள் பபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நகடகள் உள்கள 

நுகழவகதத் தடுக்கும் வககயில் சுற்றிலும் கவலிகள் அகமக்கப்பட்டு 

அகனத்து ெட்டத ்கதகவகளும் பூரத்்தி பெய்யப்படும். ஏற்கனகவ விளக்கியபடி, 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்கதய கட்டத்தில் பவட்டிபயடுக்கப்பட்ட பவற்றிடத்தில் 

கெகரிக்கப்படும் மகழநீர ்  கெமிகரிப்பு மற்றும் இதர கதகவகளுக்குப் 

பயன்படுதத்ப்படும். சுரங்க மூடல் திட்டம் படம் 4.5 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

7.7 குழி சாய்வு நிரலப்புத் திை்ைம் 

 சுரங்கத்தின் ெரிவு நிகலத்தன்கமகய பாதிக்கும் காரைிகள் 

 டிப், குறுக்கீடு பவடட்ு மை்டல உருவாக்கம், களிமை் ஊடுருவல், 

மூடட்ுகள் / இகடநிறுதத்ங்கள், தவறுகள் கபான்றவற்கற 

உள்ளடக்கிய புவியியல் அகமப்பு, 

 உருவாக்கத்தின் லிதத்ாலஜி 

 ொய்வு வடிவியல் 
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 நிலத்தடி நீர ்இருப்பு முகத்தில் அதிக அழுத்தத்கத ஏற்படுத்தும் 

 குறிப்பிட்ட தள பகுப்பாய்வு 

 குத்தகக பகுதி என்பது ஒரு கடினமான பாகற ொரக்னாககட் 

நிலப்பரப்பாகும், இது 1 மீ கமல் மை், 5 மீ ெரகள, அகதத் பதாடரந்்து 

கடினமான பாகற ஆகியவற்கற உள்ளடக்கியது. 

 சுரங்கப் பகுதி கடினமான கெச்ிதமான பாகறககளக் பகாை்டுள்ளது 

என்பதால் ெரிவு நிகழ வாய்ப்பு குகறவாக உள்ளது மற்றும் முகறயான 

நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட்டால் தவிரக்்கப்படலாம். 

 7.5 மீ அகல இகடபவளி பாதுகாப்பு மை்டலமாக இருக்கும், இது ஒரு 

முகடு அகமக்கும், இது கமல் பகுதிகயயும் கவனிதத்ுக் பகாள்ள 

முடியும், கமலும் இந்த கமல் பாகத்தில் எந்த ஆபத்தும் ஏற்படாமல் 

பாதுகாக்கும். 

 எதிரக்ால கவகலகளின் கபாது பின்வரும் நடவடிக்கககள் உறுதி 

பெய்யப்படும்: 

o ெரிவின் நிகலத்தன்கமகய பாதிக்கக்கூடிய பாகற அடுக்குகளில் 

உள்ள தவறுகள், மூடட்ுகள், கடக், ஊடுருவும் பபாருள் கபான்ற 

கட்டகமப்பு அம்ெங்கள் எதுவும் இல்லாதகத உறுதி பெய்வதற்காக 

சுரங்க கமலாளரால் சுரங்க முகங்ககள வழக்கமான ஆய்வு 

கமற்பகாள்ள கவை்டும். 

o சுரங்கத்தின் கமல் அல்லது சுரங்க பபஞ்சுகளில் தளரவ்ான 

பபாருடக்ள் அல்லது கற்பாகறககள அடுக்கக்கூடாது. 

o பபஞ்சுகளின் உயரம் 5 மீ இருக்க கவை்டும். கவகல பெய்யும் 

பபஞ்ெ ் அகலம் பபஞ்ெ ் உயரத்கத விட குகறந்தது 2.5 மடங்கு 

இருக்க கவை்டும். அல்டிகமட் குழி பபஞ்ெ ் அகலம் 5மீ ஆக 

இருக்கும் & ொய்வு நிகலதத்ன்கமகய உறுதி பெய்வதற்காக 

ொய்வு 45 o இல் கவக்கப்படும்.
 

o கபாதிய ொகல அகலத்துடன் 16 ெரிவில் 1 என்ற இடத்தில் இழுத்துெ ்

பெல்லும் ொகல அகமக்கப்படும். 
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o நிலத்தடி நீரம்ட்ட ெந்திப்பு இருக்காது. 

o கடின பாகற உருவாக்கம் காரைமாக எந்த கசிவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்கல. கெச்ிதமான அடுக்குகளின் 

பெறிவூட்டகலத் தடுக்க, குவாரி முகதத்ிற்கு கெதம் ஏற்படுவகதத ்

தடுக்கவும், நீர ் ஓட்டத்கத நிரவ்கிக்கவும், பபஞ்ெ ் ொய்வில் 

பவளிப்பகடயான வடிகால், மகழக்கால நீகர ஒழுங்குபடுதத்ும் 

வககயில் புற மாகல வடிகால், பெட்டில்லிங் குளம் ஆகியவற்கற 

உள்ளடக்கிய கபாதுமான வடிகால் கமலாை்கம அகமப்பு 

உருவாக்கப்படும். 

கமற்கூறியகவ பாதுகாப்பான மற்றும் நிகலயான சுரங்க வாய்ப்புககள உறுதி 

பெய்யும். 

முடிவுரர: 

இந்தத் தயாரிப்கப அகடயப் பயன்படுதத்ப்படும் உபகரைங்களின் 

எை்ைிக்கக குகறவாகவும், பெயல்பாட்டின் அளவு குகறவாகவும் உள்ளதால், 

இந்தத் திட்டத்தால் சுற்றுப்புறெ ் சூழலில் பபரிய அளவு பாதகமான தாக்கமம் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்கல. 

குகறந்த காரப்ன் பவளிகயற்றம் பகாை்ட ொன்றளிக்கப்பட்ட வாகனங்கள் 

மட்டுகம பயன்படுத்தப்படும். இந்த உபகரைங்கள் முகறயாகவும், 

முகறயாகவும் பராமரிக்கப்படும். தவிர, காரப்ன் பவளிகயற்றத்தால் ஏற்படும் 

குகறந்த பாதிப்கப உறுதி பெய்வதற்காக கபாக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு 

வழக்கமான வாகன உமிழ்வு கொதகனகள் பெய்யப்படும். காரப்ன் 

பவளிகயற்றத்கத கமலும் ெமன் பெய்ய, பசுகம வகளயம் மற்றும் கதாட்டத ்

திட்டம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, அதில்  650 தாவரங்கள் குதத்கக பகுதியிலும் 

அகதெ ்சுற்றியும் நடப்படும். 

புவியியல் ரீதியாக குத்தககப் பகுதியிலும் அகதெ ் சுற்றியுள்ள பகுதியும் 

பபரும்பாலும் தரிசு நிலங்ககளக் பகாை்ட ொரக்னாககட் வகக பாகற 
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உருவாக்கத்கதக் பகாை்டுள்ளது. எனகவ, பபரிய தாவரங்கள் அல்லது பபரிய 

அளவு விவொய நடவடிக்கககள் எதுவும் காைப்படவில்கல. பாதுகாக்கப்பட்ட 

அல்லது சுற்றுெச்ூழல் உைரத்ிறன் மை்டலம் அல்லது வன நிலம் எதுவும் 

அருகில் இல்கல .  

அகனத்து ெட்ட விதிகள் மற்றும் விதிமுகறகளுக்கு இைங்க சுரங்கம் 

கமற்பகாள்ளப்படுவது உறுதி பெய்யப்படும், தகுதிவாய்ந்த சுரங்க கமலாளர,் 

பிளாஸ்டர ் கபான்ற ெட்டப்பூரவ் பைியாளரக்கள நியமித்தல், சுரங்க 

நடவடிக்ககககளத் பதாடங்குவதற்கு முன் DGMS க்கு தகவல் அளித்தல் மற்றும் 

பல்கவறு விதிககள திறம்பட பெயல்படுத்துவதன் மூலம் சுற்றுெச்ூழல் தரத்கத 

பராமரித்தல், தைிக்கும் நடவடிக்கககள் கமற்பகாள்ளப்படுவதால், பசுகம 

இல்லா வாயுக்கள் (GHG) பவளியிடப்படுதல், பவப்பநிகல அதிகரிப்பு, 

விவொயம், வனவியல் மற்றும் பாரம்பரிய நகடமுகறகளில் பாதிப்பு வறடச்ி, 

பவள்ளம் கபான்றவற்றுக்கு வழிவகுக்கும் எந்த காலநிகல மாற்றத்கதயும் 

தூை்டாது. 

குத்தககக் காலத்திற்கு சுரங்க மூடல் திட்டத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு 

ஏற்கனகவ அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தில் கெரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

அருகில் வற்றாத நீரந்ிகலகள் இல்லாததால், எந்த கடல் சுற்றுெச்ூழல் 

அகமப்பும் காைப்படாததால், இந்த முகப்பில் எந்த விகளவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்கல. நீரியல் ஆய்வு கமற்பகாள்ளப்பட்டு அத்தியாயம் III 

இன் பாரா 3.6 & பாரா 4.3 அத்தியாயம் - IV இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி, இந்தப் 

பகுதியில் எல்லா கநர நிலத்தடி நீரம்ட்டமும் சுரங்க மட்டத்திற்கு மிகக் 

குகறவாக இருப்பகதக் காட்டுகிறது. எனகவ, சுரங்கத்தின் குத்தகக காலம்  

முழுவதும் நிலதத்டி நீர ் குறுக்குபவட்டு மற்றும் குவாரி பெயல்பாட்டின் 

காரைமாக நிலத்தடி நீர ்பாதிக்கப்படாது என்று எதிபாரக்்கப்படுகிறது .. தவிர, 

இது ஒரு சுரங்கத் திட்டம் என்பதால், எந்த பெயல்முகற கழிவுகளும் இருக்காது. 

முன்பு குறிப்பிட்டது கபால, மகழப்பபாழிவு சுரங்கத் தகர ெம்ப்பில் 

கெகரிக்கப்பட்டு, CGWA கதகவக்கு ஏற்ப பயன்படுத்தப்படும். ெம்ப்பில் உள்ள 
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அதிகப்படியான நீர,் குடிகயற்றக் குளத்திற்கு பம்ப் பெய்யப்படும் மற்றும் 

கீழ்நிகலப் பயனாளரக்ளுக்கு மிதமிஞ்சிய பதளிவான நீர ்பவளிகயற்றப்படும். 

அகனத்து ெட்ட விதிகள் மற்றும் விதிமுகறகளுக்கு இைங்க சுரங்கப்பைி 

கமற்பகாள்ளப்படுவது உறுதி பெய்யப்படும், தகுதிவாய்ந்த சுரங்க கமலாளர,் 

பிளாஸ்டர ் கபான்ற ெட்டப்பூரவ் பைியாளரக்கள நியமித்தல், சுரங்க 

நடவடிக்ககககளத் பதாடங்குவதற்கு முன் DGMS க்கு தகவல் அளித்தல், 

சுற்றுெச்ூழல் தரத்கத பராமரிதத்ல்,  முழு குதத்கக காலதத்ிற்கான தைிப்பு 

நடவடிக்கககள் பெயல்படுத்துவது மற்றும் பல்கவறு விதிககள திறம்பட பெயல் 

படுதத்ுதல் மூலம் சுற்று சூழலுக்கு பபரிய அளவு பாதிப்பு ஏற்படாமல் சுரங்க 

பைி கமற்பகாள்ளப்படுவது உறுதி பெய்யப்படும். 

* * * * * * * * * 
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Chapter 8  அத்தியாயம் -8 திை்ை பலன்கள் 

 

முன்ம ொழியப்பட்ட உடடகல்  ற்று ் கிரொவல் குவொரி இப்பகுதியில்      கீழ் 

கண்ட சமூக மபொருளொதொர முன்னனற்றத்திற்கு வழிவகுக்கு ்: 

 18 னபருக்கு னேரடி னவடலவொய்ப்பு. 

 பலருக்கு  டறமுக னவடலவொய்ப்பு. 

 ரொயல்டி, ஜிஎஸ்டி னபொன்ற பல்னவறு வரிகடள வசூலிப்பதன் மூல ் 

அரசொங்கத்திற்கு ேிதி ஆதொய ். 

  க்களின் மபொது விழிப்புணரவ்ு அதிகரிப்பு. 

 உள்ளூர ் சமூகத்திற்கொன உள்ளூர ் வசதிகளின் மதொடரச்ச்ியொன 

ன  ்பொடுகள் 

 அருகிலுள்ள  க்களின் மபொது வொழ்க்டகத் தரத்டத ன  ்படுத்துதல் 

 HDI இல் ஒடட்ும ொதத் முன்னனற்ற ் ( னித ன  ்பொட்டுக் குறியீடு) 

 இப்பகுதியில் மதொடரப்ுடடய மதொழில்களின் வளரச்ச்ி. 

 தனிேபர ்வரு ொனதத்ில் முன்னனற்ற ். 

 உள்ளூர ் பள்ளிகள்  ற்று ் பஞ்சொயதத்ுகளுக்கு சில வசதிகடள 

வழங்குதல் 

சுருக்க ொக, முன்ம ொழியப்பட்ட உடட கல் குவொரி இே்த பிரொே்தியத்திற்கு 

னவடல வொய்ப்புகள், உள்ளூர ் க்களின் தனிேபர ்வரு ொன ், கல்வி,  ருத்துவ 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய வரரவு அறிக்ரக - ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளின் உரைகல் 
மற்றும் கிராவல் குவாரி, குத்தரக பரப்பு 1.21.5 ஹெக்ைர,் அப்பாநாயக்கன்பைட்ி கிராமம், 
ஹவம்பக்ககாைர்ை தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவை்ைம், தமிழ்நாடு 

 

 

கிரிகயைட்ிவ் இன்ஜினியரஸ்் & கன்சல்ைன்ைஸ்் REV எண் : 00/DEC/22 

 8-2 

 

அட ப்புகள், உள்கட்டட ப்பு உருவொக்க ் னபொன்றவற்றில் ன  ்பட்ட சமூக ேல 

வசதிகள் னபொன்ற துடறகளில் பயனளிக்கு ். 

சமூக மபொருளொதொர அபிவிருத்தி ேடவடிக்டககடள ன ற்மகொள்வதன் மூல ், 

உள்ளூர ் சமூக அபிவிருத்தி எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது. அனத னேொக்கில், CER இன் 

கீழ் பல்னவறு ேடவடிக்டககளுக்கொக ரூ.5 லட்சத்டத ஒதுக்குவதற்கு 

முன்ம ொழிபவர ் திட்டமிட்டுள்ளொர.் பல்னவறு சமூக ேலப் பணிகளுக்கொக 

ஒதுக்கப்படு ் CER ேடவடிக்டககளில் இருே்து, குதத்டக பகுதிக்கு அருகில் உள்ள 

கிரொ ங்கள் பயனடடய வொய்ப்பு உள்ளது. 

* * * * * * * * * * 
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Chapter 9  அத்தியாயம் -9 சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆவணத்தின் பபாதுவான கட்டமமப்மப 

விவரிக்கும் 14.09.2006 தததியிட்ட MoEF அறிவிப்பின் SO 1533 இன் இமணப்பு-III, 

'சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு' அத்தியாயம் ஸ்தகாப்பிங் கட்டத்தில் 

பரிந்துமரக்கப்பட்டால் அது பபாருந்தும் என்று கூறுகிறது. 

இந்தத் திட்டத்திற்கான ToR, SEIAA, தமிழ்நாடு அவரக்ளின் கடிதம் எண். SEIAA-

TN/F.No.8925/SEAC/ ToR 1118/2022 23.03.2022 மூலம் பபறப்பட்டது. சுற்றுசச்ூழல் 

பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு குறிப்பு விதிமுமறகளில் பரிந்துமரக்கப்படவில்மல. 

எனதவ, இந்த திட்டதத்ிற்கு இது பபாருந்தாது. 

 

* * * * * * * * * 
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Chapter 10  அத்தியாயம் -10 சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்ரம திை்ைம் 

10.1 அறிமுகம்: 

விண்ணப்பிக்கப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்கககளால் ஏற்படும் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கங்ககளக் குகறக்கும் நநாக்கத்திற்காக இந்த EIA/EMP அறிக்ககயின் 

மூலம் விவரிக்கப்பட்டுள்ள சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கம நடவடிக்கககளின் 

சசயலாக்க உத்திககள இந்த அத்தியாயம் விவரிக்கிறது. 

10.2 சுற்றுசச்ூழல் நிரவ்ாக கூறுகளின் திை்ைம்: 

சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கமத் திட்டமானது ,திட்டச ் சசயல்பாடுகள் மற்றும் 

அவற்றின் தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்கககளால் ஏற்படும் சபரும் பாதிப்புககள 

அகடயாளம் காணும் நிறுவனத்தின் சுற்றுசச்ூழல் சகாள்ககயின் 

அடிப்பகடயில் சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கமக் குழு இந்தத் தணிப்பு 

நடவடிக்ககககளச ் சசயல்படுத்துவகத நமற்பாரக்வயிடும் 

விண்ணப்பதாரரின்  சுற்றுசச்ூழல் சகாள்கக ,சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கம 

பிரிவு மற்றும் பல்நவறு சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கம நடவடிக்கககளுக்கான 

பட்செட் ஒதுக்கீடு பற்றிய விவரங்கள் இந்த அத்தியாயத்தில் விரிவாக 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

10.2.1 சுற்றுசச்ூழல் ஹகாள்ரக: 

   விண்ணப்பதாரர ் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் சகாள்கககய 

உருவாக்குவார ் .இந்தக் சகாள்ககயில் கிழ்க்கண்ட முக்கிய அம்சங்கள் 

இருக்கும் 

 இந்திய சுரங்கச ் சட்டம் ,உநலாகச ் சுரங்க ஒழுங்குமுகற ,கனிமப் 

பாதுகாப்பு மற்றும் நமம்பாட்டு விதிகள் நபான்றவற்றில் 

பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ள அகனத்து விதிகள் மற்றும் நிபந்தகனககளப் 

பின்பற்றுவதன் மூலம் ஆபத்து இல்லாத மற்றும் பாதுகாப்பான சுரங்க 

நடவடிக்ககககள உறுதி சசய்தல். 
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 காற்று ,நீரின் தரம் ,இகரசச்ல் நிகல ,உயிரியல் நமம்பாடுகள் ,பசுகமப் 

வகளயம் உருவாக்கம் நபான்றவற்கறக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தீரவ்ு 

நடவடிக்ககககள நமற்சகாள்வதன் மூலம் சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்கப 

உறுதி சசய்தல். 

 உள்ளூர ் சமூகத்தின் நலனுக்காக சமூக உள்கட்டகமப்புககள 

நமம்படுத்துதல் நபான்ற பல்நவறு நன்கமகளுக்காக உள்ளூர ்

சமூகத்தின் நதகவககளப் பூரத்்தி சசய்ய CER சசயல்பாடுககள 

விரிவுபடுத்துதல். 

 HEMM ஐப் பயன்படுதத்ுதல் ,துகளயிடுதல் மற்றும்  சசயல்பாடுகள் 

நபான்ற அகனதத்ு சுரங்க நடவடிக்கககளும் கண்டிப்பாக 

ஒழுங்குமுகற தரநிகலகளுக்கு உட்பட்டு மற்றும் அப்பகுதியில் 

பாதுகாப்பான பணிசச்ூழகலப் நபணுவகத உறுதி சசய்தல். 

 அகனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் பாதுகாப்பு ,சுகாதாரம் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் குறித்த காலமுகற பயிற்சிககள வழங்குதல். 

 எந்தசவாரு விதிமீறல்   / அத்துமீறல் அல்லது பாதுகாப்பற்ற சுரங்க 

நடவடிக்கககளும் சுரங்க நமலாளரிடம் புகாரளிக்கப்பட நவண்டும் 

சபரிய அழிவுககளத் தவிரப்்பதற்கு உடனடி சரிசசய்தல் 

நடவடிக்ககககள நமற்சகாள்வாரக்ள் .அறிக்ககயானது ,மிகக் குகறந்த 

மட்டத்தில் இருந்து உயரந்்த நிகலகள் வகர ,நமல்நநாக்கி படிநிகல 

சதாடரப்ாடல் நசனல்கள் மூலம் ,விகரவான நநரத்திற்குள் 

உரிகமயாளகர சசன்றகடயும். 

 சுரங்க நமலாளர ்முழு சுரங்கம் மற்றும் இகணக்கப்பட்டசசயல்பாடுகள் 

மீது ஒட்டு சமாத்தகட்டுப் பாட்கடக் சகாண்டிருப்பார ் மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற சசயல்பாடுகள் ,சுற்றுசச்ூழல் சீரக்ுகலவு நபான்றவற்றின் 

அகனத்து மீறல்கள்   / விதிமீறல்கள் குவாரியின் உரிகமயாளரின் 

கவனத்திற்கு சகாண்டு வரப்பட நவண்டும் .இத்தககய மீறல்கள் மற்றும் 
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விலகல்களுக்கான தீரவ்ு நடவடிக்கககள் சுரங்க நமலாளரால் 

கவனிக்கப்பட நவண்டும் ,சுரங்கம் மற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகளில் 

ஏநதனும் ஆபத்துகள் அல்லது நபரழிவுககளத் தவிரக்்க நவண்டும். 

இத்தககய மீறல்களுக்கு சபாறுப்பான நபரக்ள் தகுந்த ஒழுக்காற்று 

தண்டகன நடவடிக்கககள் மூலம் தண்டிக்கப்படுவாரக்ள். 

 EC நிபந்தகனகள் மற்றும் நிபந்தகனகள் சுரங்க நமலாளரால் 

கண்டிப்பாக ககடபிடிக்கப்படும் .பரிந்துகரக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு அட்டவகணள் ,பசுகம வகளயம் உருவாக்குதல் , சுரங்க 

பகுதியின் நமலாண்கம ,சதாழில்சார ்சுகாதார ஆய்வு நபான்றகவ. 

 இந்த வககயில் மீறல்கள் விலகல்ககள விகளவிக்கும் சதாடரச்ச்ியான 

அலட்சியத்தின் சந்தரப்்பங்களில் முன்சமாழிபவரால் தண்டகன 

நடவடிக்கககள் எடுக்கப்படும். 

 இந்த விஷயத்தில் நதகவயான சரியான மற்றும் விகரவான திருத்த 

நடவடிக்கககளுக்காக ,நமநல குறிப்பிடட்ுள்ள அகனத்து சசயல்பாட்டு 

காரணிககளயும் மதிப்பாய்வு சசய்ய  09 நாட்களுக்கு ஒரு முகற கால 

அட்டவகண அமல்படுத்தப்பட நவண்டும். 

10.2.2 சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்ரம ஹசல்: 

சுரங்க நமலாளர/்சுரங்கப் சபாறுப்பாளர ் பல்நவறு சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ககககள உடனடியாகவும் திறம்படவும் கண்காணித்து 

சசயல்படுத்துவார ்மற்றும் காற்றின் தரக் கட்டுப்பாடு ,நீர ்தர நிகல ,ஒலி நிகல 

கட்டுப்பாடு ,நதாட்டத் திட்டம் ,சமூக நமம்பாட்டுத் திட்டங்கள் நபான்ற பல்நவறு 

சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கம திட்டங்ககள நமற்பாரக்வயிடுவார ் .அதற்கான 

நிறுவன விளக்கப்படம் கீநழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 
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பைம்1 .10 : நிறுவன வரரபைம் 

உரிரமயாளர ்

 

சுரங்க கமலாளர் / சுரங்க ஹபாறுப்பாளர ்

 

பிளாஸ்ைர் கமை் 

   

 

  ஆபகரை்ைரக்ள்   உபகரணங்கரள இயக்குபவரக்ள் 

சுரங்கத ் திட்ட தளத்தில் உள்ள சுரங்க நமலாளர/்சுரங்கப் சபாறுப்பாளர ்

சுரங்கத்தில் பல்நவறு சுற்றுசச்ூழல் நடவடிக்கககளுக்கு நநரடியாகப் 

சபாறுப்பாவாரக்ள். EMP இல் உள்ள வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்க, 

உரிகமயாளர ் சுற்றுசச்ூழல் நடவடிக்கககள் மற்றும் அவற்கற திறம்பட 

சசயல்படுத்துதல் ஆகியவற்கற சதாடரப்ுபடுத்தி நமற்பாரக்வயிடுவார.் சுரங்க 

நமலாளர/்சுரங்கப் சபாறுப்பாளர ் சுரங்கத்தில் சுற்றுசச்ூழல் நிரவ்ாகத்கத 

நமற்பாரக்வயிடுவார ் நமலும் அவர ் சுற்றுசச்ூழல் நிரவ்ாகத்தின் அகனத்து 

சசயல்பாடுககளயும் சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிகனகளில் நநரடியாக 

நமற்பாரக்வயிடுவார.் துகண அதிகாரிகள், சவளி ஆநலாசகரக்ள் மற்றும் 

ஆய்வகங்களில் இருந்து நதகவயான உதவிகள் சபறப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் நிலச ் சிகதவு, காற்று, நீர ் மற்றும் 

மண்ணின் தரம், இகரசச்ல் அளவுகள், சுரங்கபணி சசய்யப்பட்ட பகுதிகளுக்கு 

பயனுள்ள நில மீட்பு, காடு வளரப்்பு நடவடிக்கககள் நபான்ற பல்நவறு 
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காரணிககள உள்ளடக்கும். நிரவ்ாக சசயல்பாடுகள் கீநழ 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ககககள சசயல்படுத்துவகத 

கண்காணித்தால். 

 சுற்றுசச்ூழலில் திட்ட நடவடிக்கககளின் விகளவுககள ஆய்வு 

நமற்சகாள்ளுதல் 

 பசுகம வகளயம் உருவாக்கும் திட்டத்திற்காக ,தாவரங்களின் 

உயிரவ்ாழ்வு திறன்ககள சதாடரச்ச்ியாக கண்காணிக்கப்படும்  

 கண்காணிக்கப்பட்ட பதிவுககள முகறயாக பராமரிப்பதன் மூலம் 

முகறயான வழிமுகறககளயும், எளிதான அணுகுமுகறககளயும் 

சட்டப்பூரவ்மாக நமற்சகாள்ளவும், நமலும்பரிந்துகரக்கப்பட்ட 

பதிவுககள நதகவப்படும் நபாது அதிகாரிகளிடம் சமரப்ிக்கவும் 

முடியும். 

 பாதுகாப்பு வகளயங்களில் நபாதுமான நவலிகள் மற்றும் 

நதாட்டங்கள் நமற்சகாள்ளப்படுவகத உறுதி சசய்ய நவண்டும். 

 சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுககள நமற்சகாண்டு BCPS  அறிக்கக சமரப்ித்தல். 

 அரசு துகறகளுடன் சகாள்ளவும் சதாடரப்ு சகாள்ளு தல் 

 மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் மற்றும் அகமப்புகளின் சசயல்திறகன 

அவ்வப்நபாது மதிப்பீடு சசய்து ,கருவிககள அதன் உகந்த 

சசயல்திறன் நிகலயில் கவத்திருக்க சரியான நநரத்தில் நடவடிக்கக 

எடுக்கவும். 

 இந்த திட்டத்தால் எதிரப்ாராத சுற்றுசச்ூழல் மாசு ஏற்பட்டால் 

உடனடியாக தடுப்பு நடவடிக்கக எடுக்க நவண்டும். 

 சதாழிலாளரக்ள் /ஊழியரக்ளிடம் பாதுகாப்பு விழிப்புணரக்வ 

ஏற்படுத்தி பாதுகாப்பு தணிக்கககள் மற்றும் திட்டங்ககள நடத்துதல். 
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 சதாழிலாளரக்ள்/ஊழியரக்ளுக்கு ஏநதனும் உடல்நலப் 

பிரசச்கனககள உடனுக்குடன் கண்டறிய வருடாந்திர சுகாதார 

தணிக்ககககள நடத்துதல் .இதனால் சதாழில் சாரந்்த உடல்நலப் 

பிரசச்கனகள் குகறயும். 

 பாதுகாப்பு குறிதத் பயிற்சி அளிப்பது மற்றும் பாதுகாப்பு 

பயிற்சிககள நடத்துதல் .தீயகணக்கும் கருவிகள் மற்றும் 

அகமப்புககள  ' தயாரான நிகலயில் 'கவத்திருக்க நவண்டும். 

 இத்திட்டத்தின் மூலம் சமுதாயம் அகடயும் பலன்ககளக் 

கண்டறிவதற்கும் ,குகறபாடுகள் இருப்பின் அகத உடனடியாக 

நிகறநவற்றுவதற்கும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சமூகப் சபாருளாதார 

ஆய்கவ நமற்சகாள்வது. 

 முகறயான சுரங்க மூடல் ஏற்பாடுககள உறுதி சசய்தல் 

10.2.3 சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்ரம திை்ைம்: 

10.2.3.1 ஹபாது: 

முகறயான கண்காணிப்பு அகமப்புகள் மற்றும் நன்கு வடிவகமக்கப்பட்ட 

மற்றும் திறகமயான சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கமத் திட்டம் ஆகியகவ திட்டச ்

சசயல்பாட்டின் நபாது ,பல்நவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்கள் சட்டப்பூரவ்மாக 

நிகலயான வரம்புகளுக்குள் இருப்பகத உறுதி சசய்யும் .காற்று ,நீர ் ,சத்தம், 

நிலம் ,உயிரியல் சூழல் நபான்றவற்றின் அடிப்பகடயில் திட்டத்தின் பல்நவறு 

சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்ககள கவத்திருக்க முன்சமாழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் கீநழ விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

10.2.3.2 காற்றின் தரம்: 

காற்றின் தரத்கதப் சபாறுத்தமட்டில் ,சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் 

சதாடரப்ுகடய நடவடிக்கககளின் விகளவாக சவளிநயறும் மற்றும் வாயு 

உமிழ்கவத் தணிக்க ,பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் 

நமற்சகாள்ளப்பட நவண்டும்: 
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 நபாக்குவரத்துச ் சாகலகளில் தூசிகய அடக்குவதற்காக சமாகபல் 

நடங்கரக்களப் பயன்படுத்தி வழக்கமான தண்ணீர ்சதளிக்கப்படுகிறது. 

 NONEL  பயன்படுத்தி கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட சவடிக்கும் நுட்பங்கள் 

ககயாளபட உள்ளன. 

 அதிக தூசி மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பணிபுரியும் 

சதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி வடிகட்டிகள்   / முகமூடிககள வழங்குதல். 

 துகளயிடப்பட்ட துகளககள ஈரமான துணியால் மூடுதல்,மற்றும் 

கூரக்மயான துகளப்பான்ககள பயன்படுதத்ுதல் 

 அதிக காற்று வீசும் காலங்களில் பாகற சவடிப்பகதத ் தவிரப்்பதால 

நுண்ணியதுகள்கள் காற்றில் கலந்து காற்று மாசுபடுவகத தவிரக்்கலாம் 

 இழுதத்ுச ் சசல்லும் சாகலகள் ,செசஇ்எம்எம் மற்றும் டம்பரக்கள 

முகறயாகப் பராமரித்தல். 

 நபாக்குவரத்தின் நபாது வாகனங்ககள தாரப்்பாய்களால் மூடுதல் 

 வழக்கமான மற்றும் முகறயான தடுப்பு பராமரிப்பு அட்டவகணகள் 

மூலம் வாகன உமிழ்வுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் உமிழ்வு 

மதிப்புககள உறுதி சசய்வதற்காக டீசல் புகக மீட்டர ் கருவி மூலம் 

உமிழ்வு நசாதகனகள் சசய்யப்படும். 

 தவிர ,சுரங்க சுற்றளவு மற்றும் பாதுகாப்பு பசுகமயான மரங்கள் 

நடப்பட்டு வளரக்்கப்படும் . 

10.2.3.3 நீர் சூழல்: 

இந்த திட்டத்தில் இருந்து எந்த சசயல்முகற கழிவுகளும் உருவாக்கப்படாது .

உற்பத்தி சசய்யப்படும் கழிப்பகற கழிவுநீர ் ,ஊறகவக்கும் குழி 

அகமப்புகளுடன் சசப்டிக் நடங்கில் நசகரிக்கப்படும்  .தவிர ,சமாத்தப் 

சபாருடக்ளும் நநரடியாக நுகரந்வாருக்கு அனுப்பப்படுவதால் ,குத்தககப் 

பகுதிக்குள் கழிவுக் கிடங்குகள் அல்லது இருப்புக்கள் இருக்காது. 

நிலத்தடி நீநராட்டம் நமலாண்கமக்கு, குவாரிகயச ் சுற்றி 600மீ நீளமுள்ள 

மாகல வடிகால் கட்டப்பட்டு, இறுதியில் படிவு நீர ்சதாட்டிகள் மூலம் சதளிவான 
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மகழ நீர ்சவளிநயற்றப்படும். குவாரியின் அடி மட்டத்தில் உள்ள சம்பில் (BUMC) 

நசமிக்கப்படும் சதளிவான நீர ் கீழ்நிகல பயனரக்ளுக்கு சவளிநயற்றப்படும். 

மகழநீர ் நசகரிப்கப நநாக்கி ,சுரங்கதத்ில் நசகரிக்கப்படும் மகழநீரானது ,

சுரங்கத்தின் நபாது நீர ் நதகவக்குப் பயன்படுதத்பட்டு உபரி நீகர கிராம 

மக்களுடன் கலந்தாநலாசிதத்ு ,அரசு நகடமுகறகளுக்கு ஏற்ப ,அருகிலுள்ள 

ஓகடயில் சவளிநயற்றப்படும்  . . இது சதாடரப்ான விரிவான விவரங்கள் பிரிவு 

3.4.4 , அத்தியாயம் -VI இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

10.2.3.4 ஒலி சூழல்: 

திட்டச ் சசயல்பாட்டின் நபாது ,சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் சதாடரப்ுகடய 

சசயல்பாடுகளால் உருவாகும் ஒலி காரணமாக ஏற்படும் பாதகமான 

தாக்கத்கதத் தணிக்க கீநழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பல்நவறு கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்கககள் நமற்சகாள்ளப்படும்: 

 சுரங்க பகுதியில் 7.5 மீ பாதுகாப்பு வகளய பகுதிகளிலும் ,நதாட்டம் 

நமற்சகாள்ளப்படும். 

 ஒலித்தகடகளும்  ஆபநரட்டர ் நகபின்களின் காப்பு ,இயந்திரங்களில் 

கசலன்சரக்கள நிறுவுதல் நபான்றகவ. 

 உபகரணங்களின் முகறயான மற்றும் வழக்கமான பராமரிப்பு 

 அதிக இகரசச்லுக்கு சவளிப்படும் சதாழிலாளரக்ளுக்கு காது 

சசருகிககள வழங்குதல். 

 ஒலி உமிழ்கவக் குகறப்பதற்கான உள்ளகமக்கப்பட்ட சபாறிமுகறகய 

வழங்குதல். 

 ஒலி அதிகம் உள்ள பகுதியில் பணிபுரியும் சதாழிலாளரக்ளுக்கு 

ஆடிநயாசமட்ரி நசாதகன உட்பட வழக்கமான சுகாதார 

பரிநசாதகனககள நடத்துதல். 
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 ஒலி அளவின் அளகவ அறியவும் ,சதாழிலாளிகளுக்கு அதிக ஒலி 

சவளிப்படும் நநரத்கதக் கட்டுப்படுத்தவும். சதாழிலாளி அதிக 

ஒலிகளுக்கு உள்ளாகாமல் இருக்க, இயந்திரத்தின் அதிகபட்ச 

ஒலியளவின் ,நிகலகள் காட்சிபடுத்தப்படும் 

10.2.3.5 தரர அதிரவ்ு 

பிளாஸ்டிங் திட்டமிடப்படாததால், சவடிப்பினால் தூண்டப்பட்ட அதிரவ்ு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்கல. 

 

10.2.3.6 உயிரியல் சூழல்: 

சுரங்க குதத்கக பகுதி மற்றும்  09 கிமீ  ஆய்வு மண்டலம் ஆகியகவ நதசிய 

பூங்காக்கள் ,சரணாலயங்கள் நபான்ற அறிவிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் ரீதியாக 

உணரத்ிறன் அம்சங்கள் இல்லாமல் உள்ளன . தவிர ,கமய மற்றும் இகடயக 

மண்டலத்தில் அட்டவகண -V விலங்குகள் எதுவும் காணப்படவில்கல சுரங்க 

குத்தகக பகுதியில் சபரிய அளவு தாவரங்கள் இல்கல. குதத்கக பகுதிக்குள் 

நல்ல பசுகம மற்றும் நதாட்டத் திட்டங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. 

குத்தககப் பகுதியில் ,சுற்றளவுக்கு 7.5மீ பாதுகாப்புத் தடுப்பு ,  இது 

இப்பகுதியின் உயிரியல் ,காட்சி மற்றும் அழகியல் கண்நணாட்டத்கத 

அதிகரிக்கும் .குத்தகக பகுதியிலும் அகதச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் சுமார ்

650 மரங்கள் நடப்படும் இது சதாடரப்ான விரிவான விவரங்கள் பிரிவு 3.6.4, 

அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

10.2.3.7 சமூக-ஹபாருளாதார சூழல்: 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்ட சசயல்பாடு ,இப்பகுதியில் நவகலவாய்ப்பு மற்றும் 

சமூக உள்கட்டகமப்பு நிகல ஆகியவற்றில் சாதகமான தாக்கங்ககள 

வழங்கும் .துகண அலகுகள் ,வரத்்தக நடவடிக்கககள் ,ஒப்பந்தத் நதகவகள் ,

சாதாரண சதாழிலாளரக்ள் ,பசுகமப் வகளய நமம்பாடு நபான்றவற்றின் 

காரணமாக சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள உள்ளூர ் மக்கள் பல உறுதியான 
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நன்கமககளப் சபறுவாரக்ள் .சுற்றியுள்ள பகுதியின் சமூக சபாருளாதார 

வளரச்ச்ிகய நநாக்கி ,முன்சமாழிபவர ் காரப்்பநரட் சுற்றுசச்ூழல் சபாறுப்பின் 

கீழ் ரூ.5 லட்சம் CER இன் கீழ் அகடயாளம் காணப்பட்ட நடவடிக்கககள் 

படிப்படியாக சசயல்படுத்தப்படும். 

10.3 சுற்றுசச்ூழல் மாசுக் கை்டுப்பாை்டு ஹசலவு: 

இந்த முன்சமாழியப்பட்ட குவாரியில் நமநல கூறப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ககககள சசயல்படுத்துவது மூலதனம் மற்றும் சதாடர ்

சசலவுககள உள்ளடக்கியது .எதிரப்ாரக்ப்படும் மூலதனம் மற்றும் 

சதாடரச்ச்ியான சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு சசலவு கணக்கிடப்பட்டு கீநழ 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அை்ைவரண10.1:  சுற்றுசச்ூழல் கை்டுப்பாை்டு ஹசலவு 

ரூ .லை்சங்களில் 

Sl. 
No 

Mitigation Measure 
Capital cost  

 (Rs. in Lakhs) 

Recurring Cost 
/Annum  

 (Rs. in Lakhs) 

Air Environment 

1 
Compaction, gradation and drainage on both sides for 

Haulage Road 
0.06 0.06 

2 Water Sprinkling Arrangements  2.00 0.25 

3 
Air Quality will be regularly monitored as per norms within 

ML area & Ambient Area 
  0.50 

4 Muffle blasting – To control fly rocks during blasting   0.00 

5 
Wet drilling procedure / latest eco-friendly drill machine with 

separate dust extractor unit 
0.00 0.00 

6 
No overloading of trucks/tippers/tractors-Manual Monitoring 

through Security guard 
  0.05 

7 Stone carrying trucks will be covered by tarpaulin   0.10 

8 
Enforcing speed limits of 20 km/hr within ML area-

Installation of Speed Governers  
0.30   

9 Regular monitoring of exhaust fumes as per RTO norms   0.05 

10 Regular sweeping and maintenance of approach roads    0.12 

11 Installing wheel wash system near gate of quarry 0.25 0.10 

Sub-Total (A) 2.61 1.23 

Noise Environment 

12 
Source of noise will be during operation of transportation 

vehicles, HEMM-  For this proper maintenance will be done 
at regular intervals. 

Will be part of  
Operating Cost 

  

13 
Oiling & greasing of Transport vehicles and HEMM at 

regular interval will be done 
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Sl. 
No 

Mitigation Measure 
Capital cost  

 (Rs. in Lakhs) 

Recurring Cost 
/Annum  

 (Rs. in Lakhs) 

14 
Adequate silencers will be provided in all the diesel engines 

of vehicles. 
  

15 
It will be ensured that all transportation vehicles carry a 

fitness certificate. 
  

16 
Safety tools and implements that are required will be kept 

adequately near blasting site at the time of charging. 
Provision made in 

OHS part 
  

17 
Line Drilling all along the boundary to reduce the PPV from 

blasting activity and implementing controlled blasting. 
Will be part of  

Operating Cost 
  

18 

Proper warning system before blasting will be adopted and 
clearance of the area before blasting will be ensured.-
Blowing Whistle by Mining Mate / Blaster / Compentent 

Person 

    

19 Provision for Portable blaster shed 0.00 0.00 

20 
NONEL Blasting will be practiced  to control Ground 

vibration and fly rocks  
  0.00 

Sub-Total (B) 0.00 0.00 

Water Environment 

21 Surface Runoff Management Structures  0.12 0.03 

Sub-Total (C) 0.12 0.03 

Implementation of EC, Mining Plan & DGMS Condition 

22 
Waste management (Spent Oil, Grease etc.,)-Provision for  

waste collection and 
disposal through authorized agency 

0.10 0.10 

23 Installation of dust bins 0.05 0.02 

24 
Size 6’ X 5’ with blue background and white letters as 

mentioned in MoM Appendix II by the SEAC TN  
0.10 0.01 

25 
Workers will be provided with Personal Protective 

Equipment's 
0.36 0.18 

26 
Health check up for workers will be provisioned-IME & PME 

Health check up 
  0.18 

27 First aid facility will be provided   0.05 

28 Mine will have safety precaution signages, boards. 0.10 0.02 

29 
Barbed wire fencing is already available. Green net will be 

provided 
2.43 0.10 

30 
No parking will be provided on the transport routes. 

Separate parking area will be provided. Flaggers will be 
deployed for traffic management 

0.06 0.02 

31 
Installation of CCTV cameras in the mines and mine 

entrance-Camera 4 Nos, DVR, Monitor with internet facility 
0.30 0.05 

32 Remuneration of statutory persons   3.00 

Sub-Total (D) 3.50 3.73 

Green Belt Development 

34 Plantation Inside the lease area (200 Nos.) 0.40 0.06 

35 Plantation Outside the lease area (450 Nos.) 1.35 0.14 

Sub-Total (E) 1.75 0.20 

Grand Total 7.98 5.18 
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EMP  நைவடிக்ரககளுக்கு ,மூலதனச ் ஹசலவின் கீழ் ரூ .7.98 லை்சம் 

ஒதுக்கப்படுகிறது .தவிர ,ஹதாைர் ஹசலவின் கீழ் ஆண்டுக்கு ரூ .5.18 லை்சம் 

ஹசலவிைப்படும் .மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் ,சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு நபான்றவற்றின் பராமரிப்புக்கான அகனதத்ு சதாடரச்ச்ியான 

சசலவுகளும் வருவாயில் இருந்து சசலவு சசய்யப்படும்  .  

10.4 முடிவுரர: 

நமற்கூறியவாறு பல்நவறு திட்ட அட்டவகணகள் மற்றும் சரியான நநரத்தில் 

சசயல்படுத்தும் நநாக்கங்களுடன் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

நமலாண்கமத் திட்டம் ,அப்பகுதியில் எதிரக்ால சுற்றுசச்ூழல் தரம் சட்டப்பூரவ் 

வரம்புகளுக்குள் பராமரிக்கப்படுவகத உறுதி சசய்யும் .நமநல 

விவரிக்கப்பட்டுள்ள சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கம உத்தி சதாழில்துகற 

வளரச்ச்ிகய நிரூபிக்கும் .அகனத்து சுற்றுசச்ூழல் கவகலகள் மற்றும் 

சபாருதத்மான தீரவ்ு நடவடிக்கககள் சரியாக திட்டமிடப்பட்டால் ,திட்டத்கதச ்

சுற்றியுள்ள உள்ளூர ் சமூகத்தின் வாழ்க்கக முகற மற்றும் வாழ்க்கக 

நிகலகமககள நமம்படுதத்ுவதற்கு ஓரளவு உதவும். 

 

* * * * * * * 







சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய வரரவு அறிக்ரக - ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளின் உரைகல் 
மற்றும் கிராவல் குவாரி, குத்தரக பரப்பு 1.21.5 ஹெக்ைர,் அப்பாநாயக்கன்பைட்ி கிராமம், 
ஹவம்பக்ககாைர்ை தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவை்ைம், தமிழ்நாடு 

 

 

 கிரிகயைட்ிவ் இன்ஜினியரஸ்் & கன்சல்ைன்ைஸ்்  REV எண் : 00/DEC/22 

 11-1 

 

 

Chapter 11  அத்தியாயம் -11 சுருக்கம் & முடிவு 

11.1 அறிமுகம் : 

திரு. ஜி. கனிராஜ் அவரக்ள், விருதுநகர ் மாவட்டம் வவம்பக்ககாட்டட  வட்டம், 

அப்டபயநாயக்கன்பட்டி கிராமத்தில், சரக்வ எண் 202/1A2  ல், 1.21.5 வெக்டர ்

சுரங்க குத்தடக பரப்பளவில் 87,982.25 மீ3 உடடகல் மற்றும் 14,978.75 மீ3 கிராவல் 

5 ஆண்டுகளுக்கு 20மீ (BGL) ஆழம் வடர உற்பத்தி வசய்ய விண்ணப்பிதத்ுள்ளார.்  

இந்த உடடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கு திரு. ஜி. கனிராஜ் அவரக்ள் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிடய வபற விண்ணப்பிதத்ுள்ளார.் 

இந்த சுரங்க  குத்தடகயின் பரப்பு 5 வெக்டரக்்கு குடறவாக இருந்தும், 500மீ 

சுற்றுளவில் உள்ளமற்ற சுரங்க குதத்டககடளயும் கணக்கிடும் வபாழுது 

வமாத்தமாக 5 வெக்டரக்்கு கூடுதலாக உள்ளதால் இந்த திட்டம் பி1 கூட்டு 

வடகக்கு (B1 Cluster Category) உட்பட்டு சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு 

பற்றிய அறிக்டக தயாரித்தல் மற்றும் (EIA/EMP REPORT), வபாதுமக்கள் கருதத்ு 

ககட்பு அவசியமாகிறது. இந்த குவாரிக்கு அருகில் திரு. ஜி. கனிராஜ் உடடகல் 

மற்றும் கிராவல் குவாரிடய தவிர, திருமதி.R.காயத்திரி, திரு.S.ரகுபதி, மற்றும் 

திரு.S.ராம்ராஜ் ஆகிகயார ் உடடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரிகளுக்கான 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிடய வபற  விண்ணப்பிதத்ுள்ளனர.் ஆதலால் நான்கு 

விண்ணப்பிதத்ுள்ள குவாரிகடள உள்ளடக்கிய  ஒட்டுவமாத்த கூட்டு 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் தனி தனி பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்டக (EIA/EMP 

REPORT), சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு குறிப்பீட்டின்படி (ToR)  தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த வடரவு EIA/EMP அறிக்டக திரு. ஜி. கனிராஜ்ன் உடடகல் மற்றும் கிராவல் 

குவாரிக்காக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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11.1.1 சை்ைப்பூரவ் ஒப்புதல்கள்: 

வ.எண் ஒப்புதல் 
வழங்கியவர ் கடிதத்தின் எண் 

மற்றும் கததி 

குறிப்பு 

1.  

குத்தடக அனுமதி 
கடிதம்  
(Precise area 
communication letter) 

உதவி இயக்குநர ்
புவியியல் மற்றும் 
சுரங்கத் துடற, 
விருதுநகர ்

KV1/158/2021 கததி: 
13.08.2021 

இடணப்பு-1 

2.  

சுரங்க திட்ட 
ஒப்புதல் (Mining Plan 

Approval ) 

உதவி இயக்குனர,்  
புவியியல் மற்றும் 
சுரங்கத்துடற, 
விருதுநகர ்

KV1/158/2021 , கததி 
01.09.2021. இடணப்பு-2 

3.  

500மீ சுற்றளவில் 
உள்ள மற்ற 
குவாரிகளின் 
விவரங்கள் 

உதவி இயக்குநர ்
புவியியல் மற்றும் 
சுரங்கத் துடற 
விருதுநகர ்

KV1/158/2021, கததி 
26.10.2021 . 

இடணப்பு-
12 

11.1.2 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விண்ணப்பம்: 

விவரங்கள் விளக்கம் 

 SEIAA  தமிழ்நாடு, 
சுற்றுசச்ூழல் 
ஆய்வு குறிப்பீடு 
(ToR)   

கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.8925/ToR -1118/2022 கததி 
23.03.2022 

அடிப்படட தரவு 
கசகரிப்பு 

கிரிகயட்டிவ் இன்ஜினியரஸ்் & கன்சல்டன்ட்ஸ், வசன்டன, 
குளிரக்ாலத்திற்கான (டிசம்பர ்2021 முதல் பிப்ரவரி 2022 
வடர) 

EIA அறிவிப்பு 2006ன் படி, இது வதாடரப்ான விதிகள் மற்றும் 

நடடமுடறகளின்படி, இந்த வடரவு EIA/EMP அறிக்டக வபாது ஆகலாசடனக்காக 

சமரப்்பிக்கப்படும். சுற்றியுள்ள வபாதுமக்கள் மற்றும் வதாடரப்ுடடய பிற 

பங்குதாரரக்ளின் கருதத்ுகள், மற்றும் ஆட்கசபடனகள் ஏகதனும் இருந்தால், 

பரிசீலடனக்கு எடுதத்ுக் வகாள்ளப்படும் மற்றும் அதன் இணக்க அறிக்டக SEIAA, 

தமிழ்நாடு இறுதி EIA/EMP அறிக்டகயில் சமரப்்பிக்கப்படும். 
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11.2 திை்ைத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்: 

அை்ைவரண 11.1:தள விவரங்கள் 

இடம் அப்டபயநாயக்கன்பட்டி கிராமம், வவம்பக்ககாட்டட 
தாலுக்கா, விருதுநகர ்மாவட்டம், தமிழ்நாடு. 

சரக்வ எண். 202/1A2 

ஒருங்கிடணப்புகள் அட்சகரடக: 9°17’44.4”N to 9°17’50.3”N  

தீரக்்ககரடக: 77°41’36.6”E  to 77°41’43.0”E 

அருகில் உள்ள கிராமம் வசவல்பட்டி - 3.5 கிமீ (NE) 
அப்டபயநாயக்கன்பட்டி - 2.6 கிமீ (SW) 

அருகில் உள்ள நகரம் ககாவில்பட்டி – 25 கிமீ - SE 

அருகிலுள்ள ரயில் 
நிடலயம் 

ககாவில்பட்டி RS – 25 கிமீ - SE 

அருகில் உள்ள விமான 
நிடலயம் 

தூத்துக்குடி - 85 கிமீ - NE 

சுரங்க கமற்பரப்பின் 
அடமப்பு 

சமதளம் 

குத்தடகப் பகுதிடய 
அணுகும் முடற 

அலகமலுமங்டகபுரம் - திருகவங்கடம் ஆகியவற்டற 
இடணக்கும் சாடல வழியாக குத்தடக பகுதிடய 
அணுகலாம், இது SH-44 க்கு வழிவகுக்கிறது. 

நீரந்ிடலகள் வபரிய நீரந்ிடல எதுவும் இல்டல. 90மீ (W) 
வதாடலவில் ஒரு நாடி உள்ளது மற்றும் டவப்பார ்
ஆறு 320m (N) வதாடலவில் அடமந்துள்ளது. 

 

அை்ைவரண 11.2:ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் அரமப்பு 

விவரங்கள் விவரங்கள் 

அருகிலுள்ள முக்கிய நீரந்ிடலகள் 

நதி - 90மீ -(கமற்கு),  
ரவப்பாறு ஆறு - 320மீ - (வைக்கு),  
உப்பு ஓரை – 3.3 கிமீ -(ஹதன்கிழக்கு),  
மருகல் ஓரை – 5.0 கிமீ – (வைகிழக்கு),  
காயல்குடி ஆறு - 7.2 கிமீ– 
(வைகிழக்கு). 

வதால்லியல் முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த 
இடங்கள், நிடனவுசச்ின்னங்கள் 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன 

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்டல 

வரலாற்று மற்றும் சுற்றுலா ஆரவ்முள்ள 
உள்ளூர ்இடங்கள் 

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்டல 

சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் பகுதிகள், 

வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 

இன் படி பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் 

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்டல 
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விவரங்கள் விவரங்கள் 

(புலிகள் காப்பகம், யாடனகள் 
காப்பகம், உயிரக்்ககாளங்கள், கதசிய 
பூங்காக்கள், வனவிலங்கு 
சரணாலயங்கள், சமூக இருப்புக்கள் 
மற்றும் பாதுகாப்பு இருப்புக்கள்)  

ஒதுக்கப்பட்ட / பாதுகாக்கப்பட்ட 
காடுகள் 

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்டல 

பாதுகாப்பு இடமாற்றங்கள் 10 கிமீ சுற்றளவில் இல்டல 

நில அதிரவ்ு மண்டலம் மண்டலம் - II (குடறந்த வசயலில்) 

பகுதியில் உள்ள பிற வதாழில்கள் 

கிரஷரக்ள், உடடகல் குவாரிகள் தவிர, 

கவறு எந்த வபரிய வதாழில்களும் 
ஆய்வுப் பகுதியில் இல்டல. 

அை்ைவரண 11.3ஹதாழில்நுை்ப விளக்கம் 

A) கைந்த உற்பத்தி: 

இந்தக் குத்தடகப் பகுதியில் மாவட்ட ஆட்சியர ் கடித எண். KV1/33631/2013 கததி  

16.09.2016 படி  பணி  06.10.2016 முதல் 05.10.2021 வடர ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளால் 

கமற்வகாள்ளப்பட்டது.  இதற்கு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி  கடிதம் மாநில சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்க மதிப்பீட்டு ஆடணயம் கடித எண் SEIAA- TN/F.No.3260/EC/1(a)/2629/2015  கததி 

05.01.2016 படி  உடடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரில் சுரங்க குத்தடக பரப்பளவில்  SF 

எண் 202/1A2, அப்டபநாயக்கன்பட்டி கிராமம், விருதுநகர ் தாலுகா, விருதுநகர ்

மாவட்டம் அனுமதி வழங்கப்பட்டது. முந்டதய குவாரியின் வசயல்பாட்டின் 

விவரங்கள், உதவி இயக்குனர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கம், விருதுநகர,் 26.10.2021 

கததியிட்ட கராக்.எண்.கக.வி.1/158/2021 க்கு அனுப்பப்பட்ட கடிதம் (இடணப்பு-12) 
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தற்கபாதுள்ள குழி அளவுகள் 

நீளம் (மீ) (மீ) அகலம் ஆழம் (மீ) 
93 43 6 m தடர மட்டத்திற்கு கீகழ 

 

B) தற்கபாரதய முன்ஹமாழிவு: 
 

விவரங்கள் விவரங்கள் 

புவியியல் 

இருப்பு 

உடடகல் - 2,34,206 மீ 3 , கிரவல் - 25,460மீ 3  

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்பு 

உடடகல் - 87,982.25 மீ 3 , கிரவல் - 14,978.75மீ 3  

சுரங்க முடற 

வவடிதத்ல் இல்லாமல் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த வவளி 

சுரங்க   முடறயில், ஜாக்ொம்மர் துரளயிடுதல், ஹபதர் & 

கவை்சஸ் மூலம் கை்டிைக் கற்கள் மற்றும் கவலி கற்களுக்கு 

ரகமுரறயில் உரைத்தல், , ரகமுரறயாக ஏற்றுதல் 

மற்றும் கதரவப்படும் வாடிக்ரகயாளரக்ளுக்கு  லாரிகள் 

மூலம் கபாக்குவரத்து.. 

உற்பத்தி 

ஆண்டு உடடகல் மீ 3 கிரவல்  மீ 3  

1 12478.50 11041.25 

2 15986.25  3937.50 

3 19875.00 -- 

4 19995.00 -- 

5 19647.50 -- 

வமாத்தம் 87,982.25 14,978.75 

 

 

கழிவு 

உருவாக்கம் 

மற்றும் 

கமலாண்டம 

இந்த குவாரி வசயல்பாட்டில் கதாண்டப்பட்ட அடனதத்ு 

கனிமங்களும்  நுகரக்வாரக்்கு விற்படன வசய்யப்படுவதால் 

திட கழிவுகள் உற்பத்தி எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல. கிராவல் 

சாடல அடமப்பதற்கும், சமன்படுதத்ுவதற்கும், 

பயன்படுதத்ப்படும்.,  
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விவரங்கள் விவரங்கள் 

இறுதி ஆழம் 20மீ 

இறுதி 

பயன்பாடு 

 கமல் சரரள கலாகைர் மூலம் டிப்பரில் ஏற்றப்பை்டு 

கதரவப்படும் வாடிக்ரகயாளரக்ளுக்கு விற்பரன 

ஹசய்யப்படும். கதாண்டி எடுக்கப்பை்ை  கல் கை்டிைக் கற்கள் 

மற்றும் கவலி கற்களுக்கு மற்றும் கதரவப்படும் 

வாடிக்ரகயாளரக்ளுக்கு கபாக்குவரத்துக்காக லாரிகளில் 

ரகமுரறயாக ஏற்றப்படும். 

மனித சக்தி கநரடி – 18, மடறமுக – 50 

கபாக்குவரத்து 

முடற 

சாடல வழியாக 

தண்ணீர ்

கதடவ 

5.0 KLD 

நீர ்ஆதாரம் 

வதாடக்கத்தில் வவளி நிறுவனங்களில் இருந்து கதடவயான 

தண்ணீர ்வகாள்முதல் வசய்யப்படும். பின்னர,் சுரங்க குழியில் 

கசகரிக்கப்படும் தண்ணீர ் கதடவகடள பூரத்்தி வசய்ய 

பயன்படுதத்ப்படும். 

சக்தி கதடவ 

அடனத்து உபகரணங்களும் டீசல் மூலம் இயக்கப்படும். 

சுரங்க நடவடிக்டகக்கு மின்சாரம் கதடவயில்டல. 

அலுவலகம் கபான்றவற்றுக்கான குடறந்தபட்ச மின்கதடவ 

மாநில கிரிட் மூலம் பூரத்்தி வசய்யப்படும். 

என்னுடடய 

வாழ்க்டக 

5 ஆண்டுகள் 

திட்ட வசலவு ரூ. 32,16,876 
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11.3 தற்கபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் சூழல்: 

11.3.1  ஹபாது: 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு குறிப்பீடுகளின் படி(TOR), தற்கபாடதய சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு, 

டிசம்பர ் 2021 முதல் பிப்ரவரி 2022  காலத்தில் திரட்டப்பட்டுள்ளன. இந்த 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுக்காக கூட்டு சுரங்க குத்தடக பகுதி (core zone) மற்றும் அடத 

சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு பகுதி(buffer zone) எடுதத்ு 

வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

11.3.2 சமூக  -ஹபாருளாதார நிரல: 

விருதுநகர ் மாவட்டம், வவம்பக்ககாட்டட தாலுகா அப்பாநாயக்கன்பட்டி 

கிராமத்தில், இந்த குவாரி அடமந்துள்ளது. 2011 கமற்வகாள்ளப்பட்ட அரசாங்க 

மக்கள் வதாடக கணக்வகடுப்பின்படி10 கி.மீ சுற்றளவில் விருதுநகர,் திருவநல்கவலி 

மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்குட்பட்ட சிவகாசி, ராஜபாடளயம், சாத்தூர,் 

சங்கரன்ககாவில், ககாவில்பட்டி ஆகிய 5 வட்டங்களிலிருந்தும், 35 கிராமங்களின் 

மக்கள்வதாடக விவரம் கீகழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

அை்ைவரண 11.4:ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக, ஹபாருளாதார மற்றும் 

மக்கள்ஹதாரக விவரக்குறிப்பு 

1. மக்கள் வதாடகவிபரம் 

ஆண்கள் : 49528 (49.35%) 
வபண்கள் : 50838(50.65%) 
வமாத்தம் : 100366 (100%) 
2. சமூக விபரம் 

தாழ்த்தப்பட்கடார ் : 23360 (23.27%) 
பழங்குடியினர ் : 149 (0.15%) 
மற்றவரக்ள் : 76857 (76.58%) 
வமாத்தம் : 100366 (100%) 

3.எழுத்தறிவு விபரம் 

வமாத்த எழுத்தறிவு வபற்ற மக்கள் வதாடக : 69612 (69.36%) 
மற்றவரக்ள் : 30754(30.64%) 
வமாத்தம் : 100366 (100%) 
4. வதாழிலாளரக்ள்விபரம் 

வமாத்தம் முக்கிய வதாழிலாளரக்ள் : 49466(49.30%) 
வமாத்த குறு வதாழிலாளரக்ள் : 5157(5.10%) 
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வமாத்த வதாழிலாளரக்ள் : 54623(54.40%) 
மற்றவரக்ள் : 45743 (45.60%) 
வமாத்தம் : 100366 (100%) 

11.3.2.1  மாதிரி ஆய்வு: 

மக்களின் முக்கிய கதடவகள் உள்ளிட்ட சமூக-வபாருளாதார நிடலடமகள் 

பற்றி அறிய அருகிலுள்ள கிராமங்களின் ஆய்வு வசய்யப்பட்டு, CER 

வசயல்பாடுகளும் முன்வமாழிபவருக்கு பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. ஆய்வு 

விவரங்கள் பாரா 3.2.4, அத்தியாயம் - III இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன . 

11.3.3 தற்கபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் தரம்: 

குளிரக்ாலத்தில் (டிசம்பர ் 2021 முதல் பிப்ரவரி 2022 வடர) அடிப்படட 

கண்காணிப்பு கமற்வகாள்ளப்பட்டது. அதன் விவரங்கள் கீகழ 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அை்ைவரண 11.5 அடிப்படட தரவு 

A) வானிடல தரவு 
கண்காணிப்பு இடம் - டமய மண்டலத்திற்கு 
அருகில் 

அளவுருக்கள் குடறந்தபட்சம் அதிகபட்சம் 

வவப்பநிடல 0 c இல் 19.0 36.0 

% இல் ஈரப்பதம் 21.8 99.0 

காற்றின் கவகம் கிமீ/மணியில் <1.8 25.9 

முக்கிய காற்று திடசயில் இருந்து வடகிழக்கு 

B) சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் கண்காணிப்பு இடம் - 6 இடங்கள் 

அளவுரு முடிவு (µg/m3) 
*வரம்பு 
(µg/m3) இடம் குத்தடக 

பகுதி 

ஆய்வுப் 
பகுதி 

நுண்துகள்கள் (அளவு <10 µm) 59.6 - 76.3 41.4 - 70.2 100 

நுண்துகள்கள் (அளவு <2.5 µm) 28.2 - 36.6 19.3 - 32.6 60 

சல்பர ்டட ஆக்டசடு (SO 2 ஆக ) 5.3– 9.1 4.1 - 7.5 80 

டநட்ரஜன் டட ஆக்டசடு (NO 2 
ஆக ) 

8.5 - 12.7 7.1 - 12.3 80 
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முடிவு: PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றிற்கான தற்கபாடதய சுற்றுப்புற 

காற்றின் தர நிடலகள், 100 µg/m3, 60 µg/m3, 80 µg/m3 & 80 µg/m3 என்ற NAAQ 

தரநிடலகள் பரிந்துடரக்கப்பட்ட CPCB வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. எல்லா 

இடங்களிலும் உள்ள CO மதிப்புகள் கண்டறியக்கூடிய வரம்புக்குக் கீகழ இருப்பது 

கண்டறியப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள சிலிக்கா மதிப்புகள் 

கண்டறியக்கூடிய வரம்புக்குக் கீகழ காணப்படுகின்றன. (கண்டறிதல் வரம்பு - 0.05 

mg/m3) 

C) நீர ்தரம் ஆய்வுப் பகுதி இடம் - 6 இடங்கள் 

அளவுரு விடளவாக *வரம்பு (µg/m3) 
pHமதிப்பு 7.29 - 7.69 6.5-8.5 

வமாத்த கடரந்துள்ள 
துகள்களின் அளவு, (மிகி/லி) 

296 - 590 2000 

குகளாடரடு (மிகி/லி) 38.5 – 162 1000 

வமாத்த கடினத்தன்டம (மிகி/லி) 190 - 395 600 

வமாத்த காரத்தன்டம (மிகி/லி) 277– 310 600 

சல்கபட்(மிகி/லி) 15.20 - 186 400 

இரும்பு (மிகி/லி) BDL(DL - 0.01) – 0.07 0.3 

டநட்கரட்(மிகி/லி) BDL(DL - 1.0) - 5.45 45 

ஃபுகளாடரடு (மிகி/லி) BDL(DL - 0.1) - 0.53 1.5 

முடிவு: குடிநீர ் விவரக்குறிப்புகளின்படி மாற்று ஆதாரம் இல்லாத நிடலயில், 
நிலத்தடி நீரின் நீரின் தரம் IS: 10500 விதிமுடறகளின் பரிந்துடரக்கப்பட்ட 
அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 
D) இடரசச்ல் நிடலகள் ஆய்வுப் பகுதி  இடம் - 6 இடங்கள் 

அளவுரு 

முடிவு dB(A) 
*வரம்பு (µg/m3) 

நாள் சமமானது இரவு சமமான 

குத்தடக 
பகுதி 

49.7 
38.8 90 

ஆய்வுப் 
பகுதி 

44.8 - 48.2 36.7 - 42.9 
சமமான நாள் - 55dB(A), 
இரவு சமமான - 45dB(A) 

* CPCB வகுதத்ுள்ளபடி வதாழில்துடற வதாழிலாளரக்ளுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட 
சத்தம் (8 மணிகநர வவளிப்பாடு கநரத்தில்). MoEF&CC விதிமுடறகளுடன் ஒப்பிடும் 
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கபாது, கண்காணிக்கப்படும் சுற்றுப்புற இடரசச்ல் அளவுகள் வபாதுவாக வரம்பு 
மதிப்புகளுக்குள் இருக்கும். 
இ) மண்ணின் தரம் கண்காணிப்பு இடம் - 3 இடங்கள் 

அளவுரு மதிப்புகளின் வரம்பு 

25°C இல் pH 6.21 - 7.57 

மின் கடதத்ுத்திறன் (µmho/cm) 82.29 - 98.54 

கரிமப் வபாருடக்ள் (%) 2.45 - 3.21 

வமாத்த டநடர்ஜன் (மிகி/கிகலா) 589 – 1020 

பாஸ்பரஸ் (மிகி/கிகலா) 2.14– 3.65 

கசாடியம் (மிகி/கிகலா) 765 - 1035 

வபாட்டாசியம் (மிகி/கிகலா) 610 – 776 

முடிவு: கசகரிக்கப்பட்ட மற்றும் பகுப்பாய்வு வசய்யப்பட்ட 3 மாதிரிகளின் 
மண்ணின் தர தரவு அட்டவடண எண் - 3.17 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

F) நிலச ்சூழல்: 

ஆய்வுப் பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முடற குறித்த தற்கபாடதய ஆய்வுக்கு, 

வதாடலநிடல உணரத்ிறன் வசயற்டகக்ககாள் தரவு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

10 கிமீ ஆய்வுப் பகுதி  சுற்றியுள்ள நில பயன்பாட்டு வடககளின் மதிப்பிடப்பட்ட 

பகுதி கீகழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அை்ைவரண 11.6: 10 கிமீ தாங்கல் மண்டலத்தில் நில பயன்பாடு 

எஸ்.எண் Landuse அம்சம் 
பகுதி  
(ச.கி.மீ.) சதவிதம் 

1 விவசாயம்/ கதாட்டம் 48.72 14.56 

2 தரிசு நிலம் 101.25 30.25 

3 புதரக்ள் வகாண்ட நிலம் 139.24 41.61 

4 புதரக்ள் இல்லாத நிலம் 25.36 7.58 

5 நீரந்ிடலகள் 9.79 2.93 

6 குடியிருப்பு பகுதி 7.44 2.22 

7 
சுரங்கப் பகுதி/ 
வதாழில்கள் 

2.86 0.85 

 வமாத்தம் 334.65 100 
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கமற்கூறிய அட்டவடணயில் ஆய்வுப் பரப்பில் 14.56% விவசாய நிலமாகவும், 

30.25% தரிசு நிலமாகவும், புதரக்ள் உள்ள நிலங்கள் 41.61% ஆகவும், புதர ்இல்லாத 

நிலங்கள் 7.58% ஆகவும், நீரந்ிடலகள் 2.93% ஆகவும், மீதமுள்ளடவ 3.07% ஆகவும் 

உள்ளன. விவரங்கள் பாரா 3.4, அத்தியாயம் - III இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன . 

ஜி) உயிரியல் சூழல்: 

தாவரங்கள்: குதத்டக பகுதி வனம் அல்லாத, தனியார ் நிலம். குத்தடகப் 

பகுதியின் வபரும்பகுதி வவட்டப்பட்ட பகுதி காணப்படுகின்றன. புதரக்ள் 

(ப்கராகசாபிஸ் ஜூலிஃப்களாரா) மற்றும் புற்கடளக் வகாண்ட தரிசு நிலமாகும். 

குத்தடகப் பகுதில் காணப்பட்டது. PIZ இல் 7 குடும்பத்டதச ்கசரந்்த வமாதத்ம் 11 

மர இனங்கள் பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ளன. கமகல உள்ள முடிவுகளில் இருந்து PIZ 

வதாந்தரவு மற்றும் குடறவான பன்முகத்தன்டம வகாண்டது என்படத 

வதளிவாக காட்டுகிறது. எனகவ ஆய்வுப் பகுதியின் கதாட்டத்டத 

கமம்படுத்துவது முக்கியம். 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ப்கராகசாபிஸ் ஜூலிஃப்களாரா, அசாடிராக்டா இண்டிகா, 

கபாராசஸ் ஃபிளாவபல்லிஃபர,் அகாசியா நிகலாட்டிகா, அல்பிசியா வலவபக், 

அகாசியா லுககாஃப்களாயா, அகாசியா ஆரிகுலிஃபாரம்ிஸ் கபான்றடவ. 

பஃபரக்சானில் காணப்படும் தாவரங்களின் விரிவான பட்டியல் அட்டவடண 

எண் – 3 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

விலங்கினங்கள்: 10 கிமீ ஆய்வுப் பகுதிக்குள் வனவிலங்கு சரணாலயம் அல்லது 

கதசிய பூங்கா இல்டல. பசுக்கள், எருடமகள், நாய்கள், பூடனகள் கபான்ற 

வளரப்்பு விலங்குகள் வபாதுவாகக் காணப்படுகின்றன. குதத்டக மற்றும் 10 கிமீ 

தாங்கல் மண்டலம் கமற்கு வதாடரச்ச்ி மடல ESA எல்டலயில் வராது. தாங்கல் 

மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கு இனங்களின் விரிவான பட்டியல் அட்டவடண எண் 

- 3.1 3 , அத்தியாயம் - III இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது .  
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H) நீரியல் ஆய்வு: 

சுரங்க குத்தடகக்கு விண்ணப்பிதத் பகுதி வமன்டமயான சமவவளி 

நிலப்பரப்பாகும். குத்தடக பகுதியின் ஒரு பகுதி ஏற்கனகவ வவட்டி 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது. குத்தடகப் பகுதியின் நிலப்பரப்பு சுமார ் 97m RL வடர 

உள்ளது. குத்தடக பகுதியில் வபரிய நீரந்ிடல எதுவும் இல்டல. நதி – 90மீ (W) 

மற்றும் டவப்பார ்ஆறு 320m (N) வதாடலவில் உள்ளது. 

தமிழ்நாடு, விருதுநகர ் மாவட்டம், அருப்புக்ககாட்டட வதாகுதிக்கான ஆழம் 

முதல் நீரம்ட்டத்திற்கான வபாதுவான கபாக்கு, ஜல் சக்தி அடமசச்கத்தின் 

நீரவ்ளத் துடறயின் இந்தியா-WRIS இலிருந்து வபறப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து 

வபறப்பட்டது. கிடடக்கக்கூடிய தகவல்கள் மற்றும் புவி இயற்பியல் ஆய்வுகளின் 

அடிப்படடயில், திட்டப் பகுதி கமாசமான நிலதத்டி நீர ் திறன் வகாண்டதாகக் 

கருதப்படுகிறது என்று முடிவு வசய்யப்பட்டுள்ளது. உற்பத்தி நீரந்ிடலகள் 60m BGL 

ஆழத்திற்கு அப்பால் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. தவிர, சுரங்கப் பகுதி கடினமான 

பாடறகடளக் வகாண்டுள்ளது, சுரங்கத்திற்குள் வபரிய நீர ் கசிவு 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல. முன்வமாழியப்பட்ட குவாரி பகுதிக்கு அருகில் 

ஏற்கனகவ குவாரி கபாடப்பட்ட குழிகளில் நீர ் கசிவு இல்டல. எனகவ, 

முன்வமாழியப்பட்ட ஆழம் வடர உடடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி வசய்வது, 

நிலத்தடி நீர ்நிடலகளில் அப்பகுதியில் பாதகமான தாக்கத்டத ஏற்படுதத்ாது. 
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11.4 எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு 

நைவடிக்ரககள்: 

11.4.1 ஹபாது: 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுடடய வசயல்பாடுகளின் கபாது இந்தச ்

சுரங்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் காற்று, நீர,் ஒலி, நிலம், கபாக்குவரதத்ு 

கபான்ற பல்கவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகள் வதாடரப்ாக ஆய்வு வசய்யப்பட்டு, அதன் 

விவரங்கள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த திட்டத்டத வபாறுத்தவடர, 

அதிகப்படியான வருடாந்திர உற்பத்தி திறன் மற்றும்  வமாதத் சுரங்க பகுதிக்கு 

மதிப்பீடு வசய்யபட்டுள்ளதால். வமாத்த சுரங்க  குத்தடக காலத்திற்கு 

வபாருந்தும். 

11.4.2 காற்று சூழல்: 

 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுடடய நடவடிக்டககள் காரணமாக 

சுரங்கப்பணிகள் கமற்வகாள்ளும் வபாழுது, துகள்கள் , SO2, NOx, CO 

கபான்றவற்றின் உமிழ்வின் விடளவாகவும் வாயு வவளிகயற்றம் ஏற்பட வாய்ப்பு 

உள்ளது.  

இந்தத் திட்டத்தில் உடடகல் மற்றும் கிராவல்,  இந்த குதத்டகயில் வவடிதத்ல் 

இல்லாமல் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த வவளி சுரங்க   முடறயில், 

ஜாக்ொம்மர ்துடளயிடுதல், வபதர ்& கவட்சஸ் மூலம் கட்டிடக் கற்கள் மற்றும் 

கவலி கற்களுக்கு டகமுடறயில் உடடத்தல், மற்றும் கதடவப்படும் 

வாடிக்டகயாளரக்ளுக்கு  கபாக்குவரத்துக்காக லாரிகளில் டகமுடறயாக 

ஏற்றப்படும். இந்த குத்தடக மூலம் உற்பத்தி மிகக் குடறவாக இருப்பதால், 

குத்தடகயில் தூசி உற்பத்தி மிகக் குடறவாக இருக்கும். கமல் சரடளடய 

கநரடியாக கதாண்டி, ஏற்றப்பட்டு நுகரக்வாருக்கு வகாண்டு வசல்ல முடியும். 

இந்த குத்தடகப் பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்டககளால் தூசி உற்பத்தி மற்றும் 

வாயு வவளிகயற்றம் மிகக் குடறவாக இருக்கும். 
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அடனத்து நடவடிக்டககடளயும் வதாடரந்்து வசயல்படுத்தப்பட்டு 

சுற்றுசச்ூழலில் வபறிதளவு தாக்கம் ஏற்படாமல் காற்றின் தன்டம 

பாதுகாக்கப்படும். 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக காற்றின் தரத்தில் ஏற்படும் 

தாக்கம், கலக்ஸ் சுற்றுசச்ூழல் வமன்வபாருளால் உருவாக்கப்பட்ட AERMOD View 

Gaussian Plume Air Dispersion Model ஐப் பயன்படுத்தி மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது 

நிடலயான காசியன் ப்ளூம் சிதறடல அடிப்படடயாகக் வகாண்டது. (PM10),  

சுவாசிக்கும் நுண் மிதக்கும் துகள்கள் (PM 2.5 ) மாதிரி உருவகப்படுத்துதல்கள் 

கணினி மாதிரிகள் மூலம் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது . தடர நிடல வசறிவு (GLC) 

மணிகநர வானிடல தரவுகடளப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

சுரங்க நடவடிக்டகக்குப் பின்பும் காற்றில் சுவாசிக்கும் மிதக்கும் 

துகள்களின் அளவு (PM10) 55.1g/m3 to 77.8g/m3 ஆகவும், சுவாசிக்கும் நுண் 

மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM2.5) 25.9 g/m3 to 37.6g/m3 ஆக இருக்குமாறு 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இது சுரங்க நடவடிக்டகக்கு பின்னும்  மத்திய 

மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியதத்ால் நிரண்யிக்கப்பட்ட சுவாசிக்கும் மிதக்கும் 

துகள்கள் (அதாவதுPM10- 100µg/m3), PM2.5- 60µg/m3),  

வரம்பிற்கு உட்பட்கட இருக்கும் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

இந்தச ் சுரங்கத்தில் சுற்றுசச்ூழடலப் பாதுகாப்பதற்காக கமலாண்டமத ்

திட்டங்கடளக் கடுடமயாக அமலாக்குதல் மற்றும் கதடவக்ககற்ப சரியான 

நடவடிக்டககடள எடுப்பதற்காக காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு 

கமற்வகாள்ளப்படும். அடனதத்ு தணிப்பு நடவடிக்டககடளயும் திறம்பட 

வசயல்படுத்துவதன் மூலம், இந்த குதத்டக பகுதியில் சுரங்க வசயல்பாடு 

காரணமாக காற்றின் தரத்தில் வபறிதளவு தாக்கம் ஏற்படாமல் காற்றின் 

தன்டம பாதுகாக்கப்படும். 
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11.4.3 நீர் சூழல்: 

தண்ணீர ்கதடவ: இந்த திட்டத்திற்கான வமாத்த நீர ்கதடவ 5.0 KLD, இதில் குடிநீர ்

மற்றும் இதர கதடவக்கு 1.0 KLD, தூசிடய அடக்குவதற்கு நீர ்வதளித்தல் (Water 

Sprinkling) 3.0 KLD மற்றும் பசுடமப்கபாரட்வ வளரத்த்ல்(Green Belt) 1.0 KLD 

ஆகியடவ அடங்கும் . முதலில் வவளி இடங்களிலிருந்து இருந்து தண்ணீர ்

வபறப்படும். பின்னர ் சுரங்கத்தில் கசகரிக்கப்பட்ட மடழ நீர ்

பயன்படுதத்ப்படும். 

மாசுபாட்டின் வசயல்பாடு / ஆதாரம், அதன் தாக்கம் / விடளவு, 

முன்வமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககள் கீகழ விளக்கப்பட்டுள்ளன: 

அை்ைவரண 11.7 தணிப்பு நைவடிக்ரககள் - நீர் மாசுபாடு 

எஸ்
.எ
ண் 

ஆதாரம் விடளவு தணிப்பு நடவடிக்டககள் 

ஏ 

தண்ணீர ்
பயன்பா

டு 

கழிவு நீர ்
உருவாக்கம் 

திட்டத்தில் இருந்து உற்பத்தி வசய்யப்படும் கழிவுநீர,் 
ஊறடவக்கும் குழிகளுடன் கூடிய வசப்டிக் கடங்கில் 
கசகரிக்கப்படும். 

பி 
மடழப்ப
வ ாழிவு 

குப்டப 
கிடங்கு 
மற்றும் 

அடுக்கிலிருந்
து 

வவளிகயறும் 

குவாரிடயச ் சுற்றி 600மீ நீளமுள்ள மாடல வடிகால் 
கட்டப்பட்டு, இறுதியில் படிவு நீர ் வதாட்டிகள் மூலம் 
வதளிவான மடழ நீர ்வவளிகயற்றப்படும். குவாரியின் 
அடி மட்டத்தில் உள்ள சம்பில் (SUMP) கசமிக்கப்படும் 
வதளிவான நீர ் கீழ்நிடல பயனரக்ளுக்கு 
வவளிகயற்றப்படும். 

மடழநீர ்
கசகரிப்பு 

குவாரியில் விழும் மடழ நீர ்குவாரியின் மிகக் குடறந்த 
அளவில் உள்ள சம்ப்பில் கசகரிக்கப்படும். இந்த சம்ப், 
வவளிகயறும் முன், திடப்வபாருள்கள் 
வவளிகயறுவடதத் தடுக்கின்றன வழிமுடறகள் 

சி 
வடிகால் 
பாடத 

வடிகால் 
பாடதயில் 
இடடயூறு 

பாதுகாப்பு வலயத்தில் நல்ல அடரத்த்ி தாவரங்கள் 
கமற்வகாள்ளப்படும். இந்த நீரந்ிடலயில் கழிவுநீடர 
வவளிகயற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்டல.  டவப்பார ்ஆறு 
மற்றும் அதன் துடண நதி குத்தடக பகுதியிலிருந்து 
முடறகய 320 மீட்டர ் (வடக்கு) மற்றும் 90 மீ (கமற்கு) 
வதாடலவில் அடமந்துள்ளது. புவி இயற்பியல் ஆய்வின் 
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அடிப்படடயில், ஆய்வுப் பகுதியில் 60 மீட்டர ் ஆழம் 
வடர உடடந்த மண்டலம்/ பிளவு நரம்புகள் எதுவும் 
இல்டல. மடழக்காலங்களில் டவப்பாற்றில் கமற்பரப்பு 
நீர ்ஓட்டம் மட்டுகம காணப்படும், மீதமுள்ள காலத்தில் 
அது கிட்டதத்ட்ட வறண்டு காணப்படும். எனகவ, திட்ட 
வசயல்பாடுகளால் அருகில் உள்ள நீரந்ிடலகளில் 
வபரிய பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாது. 

 நிலத்தடி நீர ்வளரச்ச்ியின் நிடல: நிலதத்டி நீர ்ஆதாரம் மதத்ிய நிலத்தடி 

நீர ்வாரியம், வதன்கிழக்கு கடற்கடர மண்டலம் - 'மாவடட் நிலத்தடி நீர ்

சிற்கறடு, விருதுநகர ்மாவட்டம்.'. அறிக்டகயின் அடிப்படடயில் நிலத்தடி 

நீர ் கமம்பாட்டுக் கண்கணாட்டத்தில் இந்தப் பகுதிடய 'பாதுகாப்பானது' 

என வடகப்படுத்தலாம். இதனால் நிலதத்டி நீர ்கமலும் கமம்பட வாய்ப்பு 

உள்ளது.. 

 சுரங்க குழி நீரின் உருவாக்கம்: கிடடக்கக்கூடிய தகவல்கள் மற்றும் புவி 

இயற்பியல் ஆய்வுகளின் அடிப்படடயில் திட்டப் பகுதி கமாசமான 

நிலத்தடி நீர ் திறன் வகாண்டதாகக் கருதப்படுகிறது. உற்பத்தி 

நீரந்ிடலகள் 60m BGL ஆழத்திற்கு அப்பால் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. தவிர, 

சுரங்கப் பகுதி கடினமான கசச்ிதமான பாடறகடளக் வகாண்டுள்ளது, 

சுரங்கத்திற்குள் வபரிய நீர ் கசிவு எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல. 

முன்வமாழியப்பட்ட குவாரி பகுதிக்கு அருகில் ஏற்கனகவ குவாரி 

கபாடப்பட்ட குழிகளில் நீர ் கசிவு இல்டல. எனகவ, முன்வமாழியப்பட்ட 

ஆழம் வடர கரடுமுரடான கல் குவாரி வசய்வது, நிலதத்டி நீர ்நிடலகளில் 

அப்பகுதியில் பாதகமான தாக்கத்டத ஏற்படுதத்ாது. 

11.4.4  இரரசச்ல் சூழல்: 

எஸ்ககவட்டர ் மற்றும் டிப்பரக்ள்/ லாரிகள் இயக்கும் வபாழுது, 

துடளயிடுதல் கபான்ற பல்கவறு இயந்திரங்களின் வசயல்பாட்டின் 

விடளவாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் ஒலி அளவுகள் கணினி மாதிரிடயப் 

பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படட்ுள்ளது. மூலத்திற்கும் எல்டலக்கும் 
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இடடயில் குடறப்புப் பாடதகள் இல்டல என்ற அனுமானத்தின் 

அடிப்படடயில் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் ஒடட்ுவமாத்த ஒலி அளவு 

கணக்கிடப்படட்ுள்ளது`. ஆய்வுகளில் இருந்து, சுரங்க குத்தடகயின் 

சுற்றளவில் சுரங்க வசயல்பாடுகள் காரணமாக கணிக்கப்படும் ஒலி 

அளவுகள் எந்தக் குடறப்பு காரணிடயயும் கருத்தில் வகாள்ளாமகலகய 

குடறவாககவ இருக்கும் என்று கண்டறியப்படட்ுள்ளது. இருப்பினும், 

நடடமுடறயில் மரங்கள், தாவரங்கள் கபான்ற ஒலித் தடடகளால் 

ஒலியின் அளவு   குடறவாக  இருக்கும், கமலும் குதத்டக எல்டலக்கு 

வவளிகய எந்தவிதமான பாதகமான ஒலி பரவலும் இருக்காது. 

குடியிருப்புகளும் விலகி இருப்பதால் சுரங்க நடவடிக்டககளால் ஏற்படும் 

சத்தத்தின் தாக்கம் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உணரப்படாது. எனகவ, 

இடரசச்டலக் கடட்ுப்படுதத்ுவதற்கான பின்வரும் தணிப்பு 

நடவடிக்டககடளச ் வசயல்படுத்துவதன் மூலம், ஒலி அளவுகளில் 

ஏற்படும் தாக்கம் வவகு குடறவாககவ இருக்கும்.  

 சாடலகள், சுரங்கப் பகுதி மற்றும் பிற ஒலி உருவாக்கும் டமயங்கடளச ்

சுற்றி, ஒலித ் தடடகளாகச ் வசயல்பட, நாட்டு மரங்கடள வரிடசயாக 

நடுதல். 

 சாடலகள், சுரங்கப் பகுதி மற்றும் பிற ஒலி உருவாக்கும் டமயங்கடளச ்

சுற்றி, ஒலித் தடடகளாகச ் வசயல்பட, அடரத்்தியான பசுடம 

வடளயங்கடளஅடமத்தல். 

 இயந்திரங்களின் வடிவடமப்பு மற்றும் பராமரிப்பு,  

 ஒலிதவிரக்்கும்கருவி, ஒலித்தடடகளும், அடடப்பான்களும் 
வபாருத்துதல் 

 மண்வவட்டி, டிப்பரக்ள் கபான்ற உபகரணங்களுக்கான ஒலி ஆதாரம் 
இயக்குபவரின் அடற. 

 .அதிக இடரசச்லுக்கு வவளிப்படும் வதாழிலாளரக்ளுக்கு காது 
வசருகிகடள வழங்குதல். 
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 ஒலி அதிகம் உள்ள பகுதியில் பணிபுரியும் வதாழிலாளரக்ளுக்கு 
ஆடிகயாவமட்ரி கசாதடன உட்பட வழக்கமான சுகாதார 
பரிகசாதடனகடள நடத்துதல். 

 ஒலி அளவின் அளடவ அறியவும், வதாழிலாளி அதிக இடரசச்லுக்கு 
வவளிப்படும் கநரத்டதக் கட்டுப்படுத்தவும் இயந்திரங்களில் 
வசயல்பாட்டு இயந்திரங்களின் ஒலி நிடலடயக் கண்காணித்தல். 

இப்பகுதியில் ஒலி மற்றும் தூசி பரவுவடதத் தடுக்க கமலும் பசுடமப் வடளயம் 

மற்றும் மரம் வளரப்்பு திட்டமிடப்பட்டு வசயல்படுதத்ப்படும்.. 

11.4.5 . நில அதிரவ்ு: 

 

பிளாஸ்டிங் திட்டமிடப்படாததால், வவடிப்பினால் தூண்டப்பட்ட அதிரவ்ு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்டல. 

11.4.6 நிலச ்சூழலின் மீதான தாக்கம்:  

1.215 வெக்கடர ்சுரங்க குத்தடக பகுதி முழுவதும் திரு. ஜி. கனிராஜ் வபயரில் 

உள்ள பட்டா நிலமாகும். தற்கபாடதய நில பயன்பாட்டு முடற மற்றும் 

சுரங்கத்திற்கு பிந்டதய நில பயன்பாட்டு முடற கீகழ காட்டப்பட்டுள்ளது.. 

குவாரி வசய்யப்பட்ட அடனதத்ு வபாருட்களும் பயன்படுதத்ப்படுவதால், இந்த 

குவாரி வசயல்பாட்டில் கழிவு உற்பத்தி எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல. எனகவ, கல் 

குவியல் எதுவும் இல்டல. சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய கட்டத்தில், 1.0.0 வெக்கடர ்

சுரங்கப் பகுதி முழுவதும் நீரந்ிடலகளாகவும், 0.03 வெக்கடர ்சுரங்கச ்சாடலகள் 

மற்றும் உள்கட்டடமப்புகளாகவும், 0.12.5 வெக்கடர ்பசுடம வடளயம் மற்றும் 

0.06 வெக்கடர ் கவலி அடமக்கப்படும்.  மனிதரக்ள் மற்றும் விலங்குகள் 

கவனக்குடறவாக நுடழவடதத ்தடுக்க, வவட்டப்பட்ட பகுதி முழுவதும்   கவலி 

அடமக்கப்படும். சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய கட்டத்தில், வவட்டிவயடுக்கப்பட்ட 

வவற்றிடத்தில் கசகரிக்கப்படும் மடழநீடரப் பயன்படுதத் கவண்டும். 
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11.4.7 உயிரியல் சூழல்: 

சுரங்க நடவடிக்டககளில் இருந்து உருவாகும் தூசி படிவதால், அப்பகுதியின் 

தாவரங்கள்/விலங்கு நிடலகளில் ஏற்படும் பாதகமான விடளவுகடள குடறக்க, 

தூசி உற்பத்திடய தடுக்க அடனதத்ு தூசி வாய்ப்புள்ள பகுதிகளிலும் வமாடபல் 

நீர ் கடங்கர ் அடமப்புகள் உறுதி வசய்யப்படும். குதத்டகப் பகுதியில், 

சுற்றளவுக்கு 7.5மீ பாதுகாப்புத் மண்டலப் பகுதியில் தாவர வளரச்ச்ி மற்றும் 

அழகியடல கமம்படுத்த கிரன்ீவபல்ட் / கதாட்டம் கமற்வகாள்ளப்படும். குத்தடக 

பகுதியிலும் அடதச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் சுமார ்650மரங்கள் நடப்படும். 

11.4.8 சமூகப் ஹபாருளாதாரச ்சூழல்: 

குத்தடக நிலம் அடனதத்ும் திட்ட விண்ணப்பதாரர ் வசம் உள்ளது. சுரங்க 

பகுதியில் வீடு மற்றும் குடியிருப்புகள் இல்டல .ஆடகயால் நில இழப்கபா 

அல்லது வீடுகள் மாற்றகமா இருக்காது.. 

சுரங்க நடவடிக்டககளில் 18 நபரக்ள் கநரடியாகவும், சுமார ் 50 கபர ்

மடறமுகமாகவும் தளவாடங்கள், வரத்்தகம், பழுதுபாரக்்கும் பணிகள் 

கபான்றவற்றில் வதாடரப்ுடடய வாய்ப்புகள் மூலம் கவடலவாய்ப்பு 

வபறுவாரக்ள். இந்த பகுதியில் கவடல வாய்ப்புகள் உருவாகும், இது வருமான 

நிடலகடளயும் தரதட்தயும் உயரத்த்ும். 

இப்பகுதியின் சமூக வபாருளாதார கமம்பாட்டு நடவடிக்டககளுக்காக ரூபாய் 

5.00 லட்சம் ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. கதடவ மற்றும் முன்னுரிடம 

அடிப்படடயில் உள்ளூர ்மக்களுடன் கலந்தாகலாசிதத்ு வசயல்படுதத்ப்படும். 

11.4.9 ஹதாழில்சார் ஆகராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள்: 

திட்டச ் வசயல்பாட்டில் வதாழில்சார ் ஆகராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்புச ்

சிக்கல்கடளக் குடறப்படத உறுதி வசய்வதற்காக, வபாருந்தக்கூடிய 

தரநிடலகளுக்கு இணங்க, திட்டச ் வசயல்பாடுகளில் பின்வரும் தடுப்புத் தீரவ்ு 

நடவடிக்டககள் திறம்பட வசயல்படுத்தப்படும். 
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 DGMS சுற்றறிக்டககளின்படி, குடறந்தபட்சம் ஆண்டுக்கு ஒருமுடற 

அடனத்துத் வதாழிலாளரக்ள்/ஊழியரக்டளயும் அவ்வப்கபாது 

பரிகசாதித்து, தகுதிவாய்ந்த மருதத்ுவரக்ளால், வதாழிலாளரக்ளின் 

நுடழவுக்கு முந்டதய நிடலயில் உள்ள வதாழிலாளரக்ளின் மருதத்ுவப் 

பரிகசாதடன. 

 ஊழியரக்ள் மற்றும் வதாழிலாளரக்ள் மத்தியில் வழக்கமான 

விழிப்புணரவ்ு பிரசச்ாரங்கள் 

 DGMS பரிந்துடரத்த தரநிடலகளின்படி, அதிக இடரசச்ல் அளவுகள், தூசி 

உருவாக்கம் மற்றும் உள்ளிழுத்தல் கபான்றவற்றிலிருந்து 

பாதுகாப்பதற்காக பணியாளரக்ளுக்கு PPE வழங்கப்படும். 

11.4.10 திை்ைத்தின் காரணமாக உள்ளூர ் லாஜிஸ்டிக்கல் சிஸ்ைத்தில் 

ஏற்படும் பாதிப்பு: 

இந்த குத்தடக பகுதியிலிருந்து கதாண்டிவயடுக்கப்படும் வபாருடக்ள் கநரடியாக 

பயனாளிகளுக்கு  சாடல வழியாக வகாண்டு வசல்லப்படும்.. உற்பத்தித்திறன் 

குடறவாக இருப்பதால், சுமார ்1 பயணங்கள் இருக்கும். மணி. இந்த திட்டத்தின் 

காரணமாக கபாக்குவரத்து பாடத இந்த மிகக்குடறந்த கபாக்குவரத்டத 

எளிதில் உள்வாங்கிக் வகாள்ள முடியும். திட்டத்தின் தளவாட அம்சத்தில் ஏற்படும் 

பாதகமான தாக்கங்கடளத் தணிக்க பின்வரும் தணிப்பு நடவடிக்டககள் 

பரிந்துடரக்கப்படுகின்றன: 

 சுரங்க மற்றும் அடத சுற்றியுள்ள சாடல பகுதிகள் மற்றும் கற்களில் நீர ்

வதளித்து லாரிகள் மூலம் வகாண்டு வசல்லும்கபாது தூசிகள் 

வவளிவரவண்ணம் கட்டுப்படுதத்்துதல். 

 கபாக்குவரத்து சாடலகடள முடறயாக பராமரித்தல் 

 கபாக்குவரத்து வாகனங்களின் முடறயான பராமரிப்பு. 

 வபாருள் அதிக சுடமகடளத் தவிரப்்பது 

 லாரிகளில் தாரப்லின் வகாண்டு மூடுதல். 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய வரரவு அறிக்ரக - ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளின் உரைகல் 
மற்றும் கிராவல் குவாரி, குத்தரக பரப்பு 1.21.5 ஹெக்ைர,் அப்பாநாயக்கன்பைட்ி கிராமம், 
ஹவம்பக்ககாைர்ை தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவை்ைம், தமிழ்நாடு 

 

 

 கிரிகயைட்ிவ் இன்ஜினியரஸ்் & கன்சல்ைன்ைஸ்்  REV எண் : 00/DEC/22 

 11-21 

 

11.4.11 கழிவு கமலாண்ரம: 

கதாண்டிவயடுக்கப்பட்ட முழுப் வபாருளும் பயன்படுதத்ப்படுவதால், இந்தத ்

திட்டத்தில் திடக்கழிவு உற்பத்தி இருக்காது. இந்த சுரங்கத்தில் இருந்து 

வவளிகயற்றும் வசயல்முடற எதுவும் இல்டல. அதனால் திரவக் கழிவுகள் 

உருவாகாது. 

இந்தச ் சுரங்கத்தில் உருவாகும் அபாயகரமான கழிவுகள் , கழிவு எண்வணய், 

எண்வணய் கலந்த துணிகள், பயன்படுத்தப்பட்ட வலட் ஆசிட் கபட்டரிகள், 

ஸ்கிராப்புகள், டயர ் கசமிப்பு கபான்றவற்றுக்கு ஊடுருவ முடியாத 

வகாள்கலன்களுடன் தனி கசமிப்புப் பகுதியில் கசமிக்கப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட மறுசுழற்சி அல்லது மறு-வசயலிகள் மூலம் அவ்வப்கபாது 

அகற்றப்படும். அபாயகரமான கழிவுகள் விதிகளின்படி வகாண்டு வசல்லப்படும். 

கமகல கூறப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்டககடள திறம்பட வசயல்படுத்துவதன் 

மூலம் அபாயகரமான கழிவுகளால் வபரிய பாதிப்பு எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படாது. 

பிளாஸ்டிக் வபாருட்களின் பயன்பாட்டட தடட வசய்வது வதாடரப்ாக 

GO(Ms)No.84 இன் படி தமிழ்நாடு அரசு வழிகாட்டுதலின்படி தளத்தில் ஒருமுடற 

பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக்/பயன்படுத்தும் மற்றும் தூக்கி எறியப்படும் 

பிளாஸ்டிக்குகள் தடடவசய்யப்படும். மக்கும் வபாருள் அல்லது மீண்டும் 

பயன்படுதத்க்கூடிய வபாருடக்டளப் பயன்படுதத் ஊழியரக்ள் 

ஊக்குவிக்கப்படுவாரக்ள். 

11.5 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திை்ைம்: 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புச ்சட்டம் மற்றும் பல்கவறு சட்ட வரம்புகள் வகுத்துள்ள 

தரநிடலகளுக்கு இணங்குவடத உறுதி வசய்வதற்காக, காற்று மற்றும் நீர ்

குணங்கள், சத்தம் அளவுகள் கபான்றவற்டறப் வபாறுத்து பல்கவறு மாசு 

நிடலகடள முடறயாக ஆய்வு வசய்ய கண்காணிப்பு அட்டவடணகள் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. 
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கண்காணிப்பு இருப்பிடம் மற்றும் கண்காணிப்பின் அதிரவ்வண் ஆகியடவ, 

சுரங்கத்தின் கதடவகள் மற்றும் நிலவும் நிடலடமகள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

காரணிகளின்படி, கதடவப்பட்டால், நிலவும் மாசு அளடவப் வபாறுத்து, 

அவ்வப்கபாது கட்டடளயிடப்பட்டபடி, கநாடல் ஏவஜன்சியுடன் கலந்தாகலாசிதத்ு 

வபாருதத்மான முடறயில் மாற்றியடமக்கப்படும். 

EMP நடவடிக்டககடள கநாக்கி, ரூ. 7.98 லட்சம் மூலதனச ் வசலவின் கீழ் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. தவிர, வதாடர ்வசலவின் கீழ் ரூ 5.18 லட்சம் வசலவிடப்படும். 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககள், சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 

கபான்றவற்றின் பராமரிப்புக்கான அடனதத்ு வதாடரச்ச்ியான வசலவுகளும் 

வருவாயில் இருந்து ஈடுவசய்யப்படும் . சுற்றுசச்ூழல் நிரவ்ாகத்தின் மூலதனம் 

மற்றும் வதாடரச்ச்ியான வசலவு பற்றிய கூடுதல் விவரங்கள் அட்டவடண எண். 

10.2, அத்தியாயம்-X இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

11.6 கூடுதல் ஆய்வுகள்: 

இந்த EIA / EMP அறிக்டகக்கான கூடுதல் ஆய்வுகள்: 

1. MoEF&CC ஆடணகளின்படி திட்டத்தின் வபாதுமக்கள் கருத்து ககட்பு. 

2. கூட்டு தாக்க ஆய்வு 

3. R&R திட்டம் 

4. சுரங்க மூடல் திட்டம் 

இந்த வடரவு EIA/EMP அறிக்டக, வபாதுமக்கள் கருதத்ு ககட்பு நடதத்ுவதற்கான 

திட்டமிடப்பட்ட கததி மற்றும் கநரம் குறிதத்ு இரண்டு உள்ளூர ்

வசய்தித்தாள்களில் 30 நாட்களுக்கு முன்னதாக அறிவித்த பிறகு, விருதுநகர ்

மாவட்ட ஆட்சியர ் மற்றும் மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் 

மூலம் கட்டாய நடடமுடறகளின்படி வபாதுமக்கள் கருதத்ு ககட்ப்பிற்கு 

உட்படுதத்ப்படும். கருத்து ககட்பின் கபாது உள்ளூர ் மக்களின் கருத்துக்கள், 

கவடலகள் மற்றும் ஆட்கசபடனகள் பதிவு வசய்யப்படும். அடனத்து வபாது 

வினவல்களும், திட்ட முன்வமாழிபவர ் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் 
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ககள்விக்கான பதில்களும் பதிவு வசய்யப்பட்டு, தமிழ்நாடு SEIAA இன் 

ஒப்புதலுக்காக EIA/EMP அறிக்டகயில் இடணக்கப்படும். 

இடர ் மதிப்பீடு சுரங்க மூடல் திட்டம் வதாடரப்ான விரிவான விளக்கம் 

அத்தியாயம் - VII இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது . 

இந்த சுரங்க  குத்தடகயின் பரப்பு 5 வெக்டரக்்கு குடறவாக இருந்தும், 500மீ 

சுற்றளவில் உள்ள மற்ற சுரங்க குத்தடககடளயும் கணக்கிடும் வபாழுது 

வமாத்தமாக 5 வெக்டரக்்கு கூடுதலாக உள்ளதால் சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் 

பாதிப்டப அறிய ஒட்டுவமாத்த தாக்க ஆய்வு நடதத்ப்படுகிறது. இந்த 

திட்டத்திற்காக கமற்வகாள்ளப்பட்ட அடிப்படட கண்காணிப்பு, தற்கபாதுள்ள 

குவாரியின் ஒட்டுவமாத்த தாக்கத்டத பிரதிபலிக்கிறது. முன்வமாழியப்பட்ட 

குவாரிகளுக்கு, சுற்றுசச்ூழலில் இந்த முன்வமாழியப்பட்ட குவாரி 

வசயல்பாடுகளின் ஒட்டுவமாத்த தாக்கம் ஆய்வு வசய்யப்பட்டு கீகழ 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

காற்று: கூட்டு சுரங்க மற்றும் அருகில் உள்ள மற்ற நடவடிக்டகயின் கபாது 

காற்றுசச்ூழலில் உருவாகும் தாக்கம்  கணினி மாதிரிகள் மூலம் 

கணக்கிடப்பட்டத்தில் ஒட்டுவமாதத் கூட்டு நடவடிக்டகக்குப் பின்பும் காற்றில் 

சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM10) 55.1g/m3 to 77.8g/m3 ஆகவும், 

சுவாசிக்கும் நுண் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM2.5) 25.9 g/m3 to 37.6g/m3ஆக 

உள்ளது. இது கூட்டு நடவடிக்டகக்கு பின்னும்  மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாடு 

வாரியதத்ால் நிரண்யிக்கப்பட்ட சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்கள்(அதாவது PM10 

- 100µg/m3), PM2.5 - 60µg/m3), தரத்திற்கு உட்பட்கட இருக்கும் என 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

நீர ் சூழல்: திரு ஜி.கனிராஜ் உத்கதச குவாரிகளுக்கு 5 ககஎல்டி, ரா.காயத்திரி, 

குவாரிக்கு 10 ககஎல்டி எஸ்.ரகுபதி, மற்றும் திரு எஸ்.ராம்ராஜ் ஆகிகயாரின் தலா 

8 ககஎல்டி வீதம் வமாத்தம் 31 ககஎல்டி நீர ் கதடவப்படும். இந்த நீர ் கதடவ 

வதாடக்கத்தில் வவளி இடங்களிலிருந்து வபறப்படும். பின்பு சுரங்கத்தில் 

கசகரிக்கப்பட்ட மடழ நீர ்பயன்படுத்தப்படும். 
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.கமலும் இந்த பகுதியில் நிலதத்டி நீர ் மட்டம் கமற்பரப்பில் இருந்து ஆழமாக 

உள்ளது. சுரங்கப் பகுதி கடினமான கசச்ிதமான பாடறகடளக் வகாண்டுள்ளது, 

எனகவ சுரங்கத்திற்குள் வபரிய நீர ் கசிவுகள் சுற்றளவில் இருந்து 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்டல. நிலத்தடி நீர ் மட்டம் சுரங்கத்தின் இறுதி குழி 

மட்டத்திற்கு கீகழ உள்ளது.  

எனகவ, இந்தசுரங்க குத்தடக பகுதியில்உத்கதச ஆழம் வடர கமற்வகாள்ள 

உள்ள சுரங்க பணிகளால்  நிலதத்டி நீர ் இப்பகுதியில் வபரியளவு தாக்கத்டத 

ஏற்படுதத்ாது என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

மத்திய நிலதத்டி நீர ்வாரியம், வதன்கிழக்கு கடகலாரப் பகுதியின் வதாழில்நுட்ப 

அறிக்டக - 'மாவடட் நிலத்தடி நீர ் சிற்கறடு, விருதுநகர ் மாவட்டம்' மூலம் 

வபறப்பட்ட நிலத்தடி நீர ் ஆதார தரவுகளின்படி , ஆய்வுப் பகுதி விழும் 

வவம்பக்ககாட்டட தாலுகாவின் நிலத்தடி நீர ்வளரச்ச்ியின் நிடல 58% ஆகும் . 

இடதக் கருத்தில் வகாண்டு, நிலதத்டி நீர ் கமம்பாட்டுக் கண்கணாட்டத்தில் 

இந்தப் பகுதிடய 'பாதுகாப்பானது' என வடகப்படுத்தலாம். இதனால் நிலதத்டி 

நீர ் கமலும் கமம்பட வாய்ப்பு உள்ளது. பாதுகாப்பு வடலயப் பகுதியில் 

மரக்கன்றுகள் நடப்படும்.   டவப்பார ்ஆறு மற்றும் அதன் கிடள நதி குத்தடக 

பகுதியிலிருந்து முடறகய 320 மீட்டர ் (வடக்கு) மற்றும் 90 மீ (கமற்கு) 

அடமந்துள்ளது. புவி இயற்பியல் ஆய்வின் அடிப்படடயில், ஆய்வுப் பகுதியில் 

நிலத்தடி நீர ் 

60 மீட்டர ் ஆழத்திற்கு அப்பால் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. மடழக்காலங்களில் 

டவப்பாற்றில் கமற்பரப்பு நீர ் ஓட்டம் மட்டுகம காணப்படும் , மீதமுள்ள 

காலத்தில் அது கிடட்த்தட்ட வறண்டு காணப்படும். திட்ட வசயல்பாடுகளால் 

அருகில் உள்ள நீரந்ிடலகளில் வபரிய பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாமல் 

பாதுகாக்கப்படும்.. 

இந்த நீரந்ிடலயில் கழிவுநீடர வவளிகயற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்டல. திட்ட 

வசயல்பாடுகளால் அருகில் உள்ள நீரந்ிடலகளில் வபரிய பாதிப்பு எதுவும் 

ஏற்படாது என்பது உறுதி வசய்யப்படும். 
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ஒலி சூழல் : அருகிலுள்ள 5 கிராமங்களில் சட்டப்பூரவ் வரம்புகளுக்குள் 55dB(A)  

ஒட்டுவமாத்த திட்டத்திற்குப் பின் இடரசச்ல் அளவுகள் உள்ளன. தவிர, ஒலித ்

தடடகளாகச ் வசயல்பட பசுடமப் பட்டட மற்றும் காடு வளரப்்பு கபான்ற 

பல்கவறு குடறப்பு நடவடிக்டககடள கமற்வகாள்ள உத்கதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அதிரவ்ு:. பிளாஸ்டிங் திட்டமிடப்படாததால், வவடிப்பினால் தூண்டப்பட்ட அதிரவ்ு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்டல. 

கபாக்குவரத்து: வவட்டிவயடுக்கப்பட்ட கனிமங்கள் டிரக்குகள் மூலம் 

நுகரக்வாருக்கு வகாண்டு வசல்லப்படும். இந்த திட்டங்களில் இருந்து வமாதத் 

பயணங்கள் ஒரு மணி கநரத்திற்கு சுமார ் 1 பயணங்கள். இந்த திட்டத்தின் 

காரணமாக தற்கபாதுள்ள சாடல இந்த கபாக்குவரத்டத உள்வாங்கிக் வகாள்ள 

முடியும். சாடலடய முடறயாகப் பராமரித்தல், ஏற்றிச ் வசல்லும் லாரிடய 

தாரப்்பாய் வகாண்டு மூடுதல், தண்ணீர ் வதளித்தல் கபான்ற பல்கவறு 

நடவடிக்டககள் தளவாட முகப்பில் பாதகமான பாதிப்புகள் ஏற்படாமல் 

இருப்படத உறுதிவசய்யும். 

சமூக-வபாருளாதாரம்: 4 முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களின் சுரங்க 

வசயல்பாடுகள், ஒப்பந்தத் வதாழிலாளரக்ள், வரத்்தகம், பழுதுபாரக்்கும் பணிகள் 

கபான்றவற்றில் வதாடரப்ுடடய வாய்ப்புகள் மூலம் ஏராளமான மக்களுக்கு 

கநரடி கவடல வாய்ப்பு மற்றும் மடறமுக கவடல வாய்ப்டப வழங்கும். 

சுற்றியுள்ள பகுதியின் வளரச்ச்ிடய கநாக்கி, பல்கவறு நடவடிக்டககள் 

கமற்வகாள்ளப்படும். இந்தத் திட்டங்கள் அடனத்திற்கும் காரப்்பகரட் 

சுற்றுசச்ூழல் வபாறுப்பின் கீழ் கமற்வகாள்ளப்படும். 

நிலப் பயன்பாடு: 4 திட்டங்களுக்கும், சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய கட்டத்தில், 

மனிதரக்ள் மற்றும் விலங்குகள் கவனக்குடறவாக நுடழவடதத் தடுக்க, 

சுரங்கம் அகற்றப்பட்ட பகுதி முழுவதும் முடறயாக கவலி அடமக்கப்படுவது 

உறுதி வசய்யப்படும். வவட்டிவயடுக்கப்பட்ட சுரங்கபகுதியில் கசகரிக்கப்படும் 

மடழநீர ்தண்ணீர ்கதடவடய பூரத்்தி வசய்ய பயன்படுதத்ப்படும். 
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11.7 முடிவுரர: 

முடறயான மற்றும் அறிவியல் பூரவ்மான சுரங்கப் பணி அடனத்து சட்ட 

விதிமுடறகடளயும் கடடப்பிடிப்பதன் மூலமும், இந்த அறிக்டகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கமற்கூறிய தணிப்பு நடவடிக்டககடள அமல்படுதத்ி 

வசயல்படுத்துவதன் மூலமும், பாதகமான பாதிப்புகள் எதுவும் ஏற்படாது. 

முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் இப்பகுதிக்கு சாத்தியமான கவடல 

வாய்ப்புகள், உள்ளூர ்மக்களின் தனிநபர ்வருமானம், கல்வி, மருத்துவ சுகாதார 

அடமப்புகள் கபான்றவற்றில் சமூக நல வசதிகடள கமம்படுதத்ுதல் மற்றும் 

ராயல்டி, வரிகள் கபான்றடவ மூலம் அரசுக்கு வருவாய் கபான்ற துடறகளில் 

பயனளிக்கும். ,. 

* * * * * * * * * * 
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CHAPTER 12  அத்தியாயம் -12 ஈடுபைட்ுள்ள ஆகலாசகரக்ளின் ஹவளிப்பாடு 

கிரிகயை்டிவ் இன்ஜினியரஸ்் & கன்சல்ைன்ை்ஸ், சென்னன -  600 059, NABL 

அங்கீகாரம் செற்ற சொதனன ஆய்வகம் மற்றும் NABET அங்கீகாரம் செற்ற 

அனமெ்ொகும் . மக்கள் குழு கீசே சகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது: 

நிபுணர் ஹபயர ் தகுதி நிரல அனுபவம் 

திரு. பி. கிரி AMIE (சுரங்கம்) 

EIA 
ஒருங்கினைெ்ொ

ளர ்& செயல்ொட்டு 
ெகுதி நிபுைர ்

(AP,NV,HW), 

EIA/EMP அறிக்னக, சுரங்கத ்
திட்டம் தயாரித்தல், மாடலிங் 
உட்ெட 30 ஆை்டுகளுக்கும் 
சமலான அனுெவம் 

திரு. சக. ெங்கர ்
எம்.எஸ்சி 

(புவியியல்). PGMEMG 

செயல்ொட்டு 
ெகுதி நிபுைர ்(GEO, 
HG, SHW, RH) & IBM 

அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட 
RQP. 

EIA/EMP அறிக்னக, சுரங்கத ்
திட்டம், நீரியல் அறிக்னக 
தயாரிதத்ல் ஆகியவற்றில் 25 
ஆை்டுகளுக்கும் சமலான 
அனுெவம் 

டாக்டர ்என். 
ராதாகிருஷ்ைன் 

எம்.எஸ்சி., எம்.சடக் 
., பிஎெ.்டி 

செயல்ொட்டு 
ெகுதி நிபுைர ்(நில 

ெயன்ொடு) 

GIS சூேலில் சமம்ெட்ட 
இடவியல் ெகுெ்ொய்வு 
நுட்ெங்கனளெ் 
ெயன்ெடுத்துவதில் 25 
ஆை்டுகளுக்கும் சமலான 
அனுெவம். ஸ்செஷியல் 
இன்ஃெரச்மஷன் சடக்னாலஜி 
மற்றும் அெ்ளிசகஷன்ஸ் 
(ரிசமாட் சென்சிங், ஜிஐஎஸ்) 
ஆகியவற்றில் நிபுைத்துவம் 
செற்றது 

திரு.எஸ்.எஸ்.ராசே
ந்திரன் 

எம்.எஸ்சி. (மருந்து 
சவதியியல்) 

ஆய்வகத் தனலவர ்

சுற்றுெச்ூேல் ஆய்வகத்தில் 9 
ஆை்டுகளுக்கும் சமலான 
அனுெவம். 

திருமதி 
வி.சிவரஞ்ெனி 

எம்.எஸ்சி. (Env. Sci.) 
செயல்ொட்டு 
ெகுதி நிபுைர ்

(AQ,WP) 

EIA / EMP அறிக்னககனளத் 
தயாரிெ்ெதில் 8 
ஆை்டுகளுக்கும் சமலான 
அனுெவம் 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய வரரவு அறிக்ரக - ஜி. கனிராஜ் அவரக்ளின் உரைகல் 
மற்றும் கிராவல் குவாரி, குத்தரக பரப்பு 1.21.5 ஹெக்ைர,் அப்பாநாயக்கன்பைட்ி கிராமம், 

ஹவம்பக்ககாைர்ை தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவைை்ம், தமிழ்நாடு 

 

 

கிரிகயைட்ிவ் இன்ஜினியரஸ்் & கன்சல்ைன்ைஸ்் REV எண் : 00/DEC/22 

 12-2 

 

நிபுணர் ஹபயர ் தகுதி நிரல அனுபவம் 

திரு. ஆர.் ொபு 
ராே் 

எம்.ஏ (ெமூகவியல்), 
B.Com(YL&Cost), 

ஐடிஐ, அட்வான்ஸ் 
டிெ்ளசமா இன் 

கம்ெ்யூட்டர ்
அெ்ளிசகஷன் 

செயல்ொட்டு 
ெகுதி நிபுைர ்

(ெமூக 
சொருளாதாரம்) 

சிதறல் மாடலிங், கைினி 
ெயன்ொடுகளில் 13 
ஆை்டுகளுக்கும் சமலான 
அனுெவம். CAD மற்றும் 
கைினி சமன்சொருள், 
ெயன்ொடுகளில் 
நிபுைத்துவம் செற்றவர ் . 
ெமூக சொருளாதாரம் 
மற்றும் அதனுடன் 
சதாடரப்ுனடய அறிக்னக 
தயாரிெ்பில் 4 வருட 
அனுெவம். 

திரு.பி.சகாவிந்த
ராமன் _ 

பி.எஸ்சி. 
கள சதாழில்நுட்ெ 

வல்லுநர ்

20 ஆை்டுகளுக்கும் சமலான 
கள கை்காைிெ்பு மற்றும் 
தரவு செகரிெ்பு அனுெவம் 

டாக்டர.்பி.சுவாமி
நாதன் 

எம்.எஸ்சி 
(சூேலியல் மற்றும் 
சுற்றுெச்ூேல் 
அறிவியல்), 
எம்.பில் 
(தாவரவியல்), 
Ph.D (சூேலியல் & 
சுற்றுெச்ூேல் 
அறிவியல்) 

குழு உறுெ்பினர ்

(EIA 
ஒருங்கினைெ்ொ

ளர)் 

சுற்றுெச்ூேல் மற்றும் 
சதாடரப்ுனடய துனறகளில் 6 
ஆை்டுகளுக்கும் சமலான 
அனுெவம். 

செல்வி ஜி.ெந்தியா 
பி.சடக் சகமிக்கல் 

இன்ஜினியரிங் 

செயல்ொட்டு 
ெகுதி அசொசிசயட் 

(AQ, WP) 

EIA/EMP அறிக்னககனளத் 
தயாரிெ்ெதில் 4 
ஆை்டுகளுக்கும் சமலான 
அனுெவம் 
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POPULATION BREAKUP & LITERACY LEVEL IN THE BUFFER ZONE

Sl.No
No. of

Villages
Name of
village

Rural
/

urban

HOUSE
HOLDS

POPULATION
POPULATION BELOW 6

AGE GROUP
SCHEDULE CASTE SCHEDULE TRIBE LITRERATES ILLITRERATES

TOTAL MALE F.MALE TOTAL MALE F.MALE TOTAL MALE F.MALE TOTAL MALE
F.

MALE
TOTAL MALE F.MALE TOTAL MALE F.MALE

0-2 km,Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District

1 1 Appanayakkanpatti Rural 1017 4594 2135 2459 379 202 177 1086 529 557 0 0 0 3291 1620 1671 1303 515 788

total (A) 1017 4594 2135 2459 379 202 177 1086 529 557 0 0 0 3291 1620 1671 1303 515 788

2-5 km,Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District

2 1 Kilanmarinadu Rural 637 2388 1190 1198 252 116 136 525 261 264 0 0 0 1614 914 700 774 276 498

Sattur Sub-District, Virudhunagar District

3 1 Sevalpatti Rural 1316 4806 2438 2368 569 288 281 579 307 272 21 12 9 3098 1795 1303 1708 643 1065

4 2 Kuganparai Rural 394 1290 641 649 119 61 58 167 78 89 0 0 0 899 489 410 391 152 239

Sankarankoil Sub-District,Tirunelveli District

5 1 Chattrappatti Rural 403 1420 699 721 151 69 82 800 395 405 0 0 0 1020 562 458 400 137 263

6 2 Varaganur Rural 781 2574 1268 1306 245 133 112 574 290 284 0 0 0 1790 987 803 784 281 503

Sankarankoil Sub-District,Tirunelveli District

7 1 Thiruvenkadam (TP) Urban 2368 8337 4144 4193 865 454 411 2281 1151 1130 78 37 41 5866 3234 2632 2471 910 1561

total (B) 5899 20815 10380 10435 2201 1121 1080 4926 2482 2444 99 49 50 14287 7981 6306 6528 2399 4129

5-10 km,Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District

8 1 Gopalapuram Rural 423 1461 708 753 128 61 67 385 189 196 0 0 0 1051 572 479 410 136 274

9 2 Vadagarai Rural 992 3454 1720 1734 316 156 160 91 42 49 0 0 0 2539 1413 1126 915 307 608

Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District

10 1 Edirkottai Rural 1203 4329 2129 2200 465 254 211 331 156 175 0 0 0 3086 1656 1430 1243 473 770

11 2 Kongankulam Rural 318 1050 507 543 87 44 43 138 64 74 0 0 0 761 409 352 289 98 191

12 3 Alangulam (Part) Rural 508 1924 1004 920 164 95 69 480 247 233 0 0 0 1473 812 661 451 192 259

13 4 Kundayiruppu Rural 1846 6812 3365 3447 852 424 428 1677 820 857 0 0 0 4602 2498 2104 2210 867 1343

14 5 Kangaraseval Rural 429 1627 790 837 180 96 84 408 187 221 0 0 0 1047 561 486 580 229 351

15 6 Vembakottai Rural 1196 4478 2225 2253 573 285 288 756 371 385 0 0 0 3128 1714 1414 1350 511 839

16 7 Surarpatti Rural 406 1523 751 772 195 103 92 999 496 503 0 0 0 933 525 408 590 226 364

17 8 Lakshmipuram Rural 1603 5610 2771 2839 577 251 326 1327 652 675 5 3 2 3847 2156 1691 1763 615 1148

Sattur Sub-District, Virudhunagar District

18 1 Sankarapandiyapuram Rural 893 3200 1580 1620 315 163 152 1116 540 576 0 0 0 2096 1171 925 1104 409 695

19 2 Thlukkankurichchi Rural 655 2294 1116 1178 269 135 134 143 66 77 0 0 0 1409 781 628 885 335 550

20 3 Sippipparai Rural 677 2299 1115 1184 199 103 96 832 414 418 0 0 0 1593 856 737 706 259 447

Sankarankoil Sub-District,Tirunelveli District

21 1 Kalingappatti Rural 1775 6537 3242 3295 641 330 311 1573 784 789 24 12 12 4347 2429 1918 2190 813 1377

22 2 Naduvappatti Rural 290 998 492 506 81 50 31 78 35 43 0 0 0 589 328 261 409 164 245

23 3 Maipparai Rural 542 1842 885 957 157 76 81 322 161 161 0 0 0 1272 684 588 570 201 369

24 4 Sangupatti Rural 677 2418 1222 1196 228 122 106 1104 559 545 11 6 5 1673 959 714 745 263 482

25 5 Vellakulam Rural 1152 3946 1903 2043 322 164 158 553 269 284 0 0 0 2787 1485 1302 1159 418 741

26 6 A.Karisalkulam Rural 914 3394 1634 1760 330 169 161 341 159 182 0 0 0 2248 1219 1029 1146 415 731

27 7 Kulasekarapperi Rural 171 645 327 318 53 25 28 0 0 0 0 0 0 416 239 177 229 88 141

28 8 Kurunjakulam Rural 397 1425 675 750 122 66 56 616 282 334 9 4 5 1069 562 507 356 113 243
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29 9 Sundaresapuram Rural 95 323 154 169 38 17 21 28 19 9 0 0 0 215 116 99 108 38 70

30 10 Kulakkattakurichi Rural 278 854 418 436 78 41 37 194 93 101 0 0 0 558 321 237 296 97 199

Kovilpatti Sub-District,Thoothukkudi District

31 1 Sundaresapuram Rural 335 1179 613 566 116 54 62 459 242 217 0 0 0 874 508 366 305 105 200

32 2 Kuruvinatham Rural 439 1640 826 814 223 112 111 722 365 357 0 0 0 1126 615 511 514 211 303

33 3 Mukkuttumalai Rural 297 896 441 455 98 65 33 272 139 133 0 0 0 586 310 276 310 131 179

34 4 Lakshmiammalpuram Rural 316 1115 545 570 108 63 45 724 361 363 0 0 0 826 444 382 289 101 188

35 5 Nakkalamuthanpatti Rural 351 1215 612 603 118 67 51 396 189 207 0 0 0 826 462 364 389 150 239

36 6 Vadakkuppatti Rural 447 1539 768 771 163 75 88 476 220 256 0 0 0 1248 656 592 291 112 179

Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District

37 1 Alangulam (CT) Urban 1364 4930 2475 2455 456 236 220 807 398 409 1 1 0 3809 2052 1757 1121 423 698

total (C) 20989 74957 37013 37944 7652 3902 3750 17348 8519 8829 50 26 24 52034 28513 23521 22923 8500 14423

Grand Total (A+B+C) 27905 100366 49528 50838 10232 5225 5007 23360 11530 11830 149 75 74 69612 38114 31498 30754 11414 19340

*Source: District Primary Cences Absract, Virudhunagar, Tirunelveli, Thoothukkudi District of Tamilnadu State-2011
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OCCUPATIONAL STRUCTURE IN THE BUFFER ZONE

Sl.No No. of Villages
Name of
village

Rural / urban

MAIN WORKERS CULTIVATORS AGRI LABOURS HOUSE HOLD OTHERS MARGINAL WORKERS NON WORKERS

MALE F.MALE MALE F.MALE MALE F.MALE MALE F.MALE MALE F.MALE MALE F.MALE MALE F.MALE

0-2 km,Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District

1 1 Appanayakkanpatti Rural 1125 1097 85 99 307 499 28 19 705 480 54 106 956 1256

total (A) 1125 1097 85 99 307 499 28 19 705 480 54 106 956 1256

2-5 km,Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District

2 1 Kilanmarinadu Rural 648 417 38 21 53 141 8 14 549 241 75 86 467 695

Sattur Sub-District, Virudhunagar District

3 1 Sevalpatti Rural 1474 1159 59 23 178 229 16 42 1221 865 19 50 945 1159

4 2 Kuganparai Rural 433 412 165 150 61 107 24 21 183 134 14 20 194 217

Sankarankoil Sub-District,Tirunelveli District

5 1 Chattrappatti Rural 436 410 11 3 359 384 0 0 66 23 0 0 263 311

6 2 Varaganur Rural 802 768 204 197 367 451 11 9 220 111 3 5 463 533

Sankarankoil Sub-District,Tirunelveli District

7 1 Thiruvenkadam (TP) Urban 2290 1407 244 172 471 576 11 32 1564 627 176 310 1678 2476

total (B) 6083 4573 721 566 1489 1888 70 118 3803 2001 287 471 4010 5391

5-10 km,Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District

8 1 Gopalapuram Rural 271 99 35 14 11 9 9 8 216 68 186 250 251 404

9 2 Vadagarai Rural 1006 704 214 91 304 366 14 20 474 227 17 22 697 1008

Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District

10 1 Edirkottai Rural 1178 836 70 34 44 37 11 5 1053 760 131 182 820 1182

11 2 Kongankulam Rural 320 271 11 7 197 222 1 0 111 42 3 1 184 271

12 3 Alangulam (Part) Rural 547 340 21 6 42 58 9 14 475 262 9 9 448 571

13 4 Kundayiruppu Rural 1707 1406 141 87 344 472 26 19 1196 828 220 251 1438 1790

14 5 Kangaraseval Rural 478 413 52 38 114 139 3 5 309 231 6 22 306 402

15 6 Vembakottai Rural 1251 795 50 10 133 87 9 10 1059 688 88 219 886 1239

16 7 Surarpatti Rural 274 254 4 7 34 22 0 0 236 225 185 195 292 323

17 8 Lakshmipuram Rural 1570 1198 128 123 507 607 21 26 914 442 119 61 1082 1580

Sattur Sub-District, Virudhunagar District

18 1 Sankarapandiyapuram Rural 961 797 123 89 227 200 4 3 607 505 14 24 605 799

19 2 Thlukkankurichchi Rural 669 594 8 5 76 44 9 5 576 540 49 86 398 498

20 3 Sippipparai Rural 471 352 94 111 229 183 1 2 147 56 200 195 444 637

Sankarankoil Sub-District,Tirunelveli District

21 1 Kalingappatti Rural 1751 1297 165 79 1078 1037 24 18 484 163 164 162 1327 1836

22 2 Naduvappatti Rural 324 325 56 56 261 258 1 0 6 11 1 2 167 179

23 3 Maipparai Rural 565 564 77 56 395 464 1 4 92 40 1 0 319 393

24 4 Sangupatti Rural 473 351 15 10 174 204 8 5 276 132 236 219 513 626

25 5 Vellakulam Rural 1142 1058 110 95 687 727 25 25 320 211 34 62 727 923

26 6 A.Karisalkulam Rural 987 915 95 60 738 782 7 6 147 67 26 97 621 748

27 7 Kulasekarapperi Rural 196 193 16 1 151 27 0 144 29 21 6 6 125 119

28 8 Kurunjakulam Rural 402 384 127 46 157 272 2 4 116 62 12 40 261 326
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29 9 Sundaresapuram Rural 100 84 45 33 40 47 0 0 15 4 0 1 54 84

30 10 Kulakkattakurichi Rural 256 261 50 24 153 194 1 0 52 43 1 3 161 172

Kovilpatti Sub-District,Thoothukkudi District

31 1 Sundaresapuram Rural 415 310 195 158 142 137 0 0 78 15 1 3 197 253

32 2 Kuruvinatham Rural 416 383 182 35 157 311 0 1 77 36 90 42 320 389

33 3 Mukkuttumalai Rural 233 218 28 26 176 183 0 0 29 9 13 20 195 217

34 4 Lakshmiammalpuram Rural 343 313 21 16 289 270 1 0 32 27 4 6 198 251

35 5 Nakkalamuthanpatti Rural 364 331 33 22 263 286 0 1 68 22 10 15 238 257

36 6 Vadakkuppatti Rural 494 410 138 96 322 292 0 0 34 22 0 3 274 358

Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District

37 1 Alangulam (CT) Urban 1350 618 98 11 191 232 61 24 1000 351 103 112 1022 1725

total (C) 20514 16074 2402 1446 7636 8169 248 349 10228 6110 1929 2310 14570 19560

Grand Total (A+B+C) 27722 21744 3208 2111 9432 10556 346 486 14736 8591 2270 2887 19536 26207

*Source: District Primary Cences Absract, Virudhunagar, Tirunelveli, Thoothukkudi District of Tamilnadu State-2011
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EDUCATIONAL FACILITIES IN THE BUFFER ZONE

Sl.No
No. of
Villages

Name of
village

Educationa
l Facilities

(A(1)/ NA(2)
)

Govt Pre - Primary
School

(Nursery/LKG/UKG
) (Numbers)

Govt
Primary
School

(Numbers
)

Govt
Middle
School

(Numbers
)

Govt
Secondar
y School

(Numbers)

Govt
Senior

Secondar
y School

(Numbers)

Govt Arts
and

Science
Degree
College

(Numbers
)

Govt
Engineerin
g College
(Numbers)

Govt
Medicine
College

(Numbers
)

Govt
Managemen

t Institute
(Numbers)

Govt
Polytechni

c
(Numbers)

Govt
Vocationa
l Training
School/ITI
(Numbers

)

Governmen
t Non

Formal
Training
Centre

(Numbers)

Governmen
t School

For
Disabled

(Numbers)

0-2 km,Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District
1 1 Appanayakkanpatti 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

total (A) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2-5 km,Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District
2 1 Kilanmarinadu 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Sattur Sub-District, Virudhunagar District

3 1 Sevalpatti 1 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0

4 2 Kuganparai 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Sankarankoil Sub-District,Tirunelveli District
5 1 Chattrappatti 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

6 2 Varaganur 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

total (B) 13 8 4 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0

5-10 km,Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District
7 1 Gopalapuram 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

8 2 Vadagarai 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District
9 1 Edirkottai 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

10 2 Kongankulam 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 3 Alangulam (Part) 1 5 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0

12 4 Kundayiruppu 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

13 5 Kangaraseval 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

14 6 Vembakottai 1 4 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 1

15 7 Surarpatti 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

16 8 Lakshmipuram 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Sattur Sub-District, Virudhunagar District

17 1
Sankarapandiyapur
am 1 3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0

18 2 Thlukkankurichchi 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

19 3 Sippipparai 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0

Sankarankoil Sub-District,Tirunelveli District
20 1 Kalingappatti 1 2 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

21 2 Naduvappatti 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

22 3 Maipparai 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

23 4 Sangupatti 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 5 Vellakulam 1 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

25 6 A.Karisalkulam 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

26 7 Kulasekarapperi 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

27 8 Kurunjakulam 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

28 9 Sundaresapuram 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

29 10 Kulakkattakurichi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Kovilpatti Sub-District,Thoothukkudi District

30 1 Sundaresapuram 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

31 2 Kuruvinatham 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

32 3 Mukkuttumalai 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
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33 4
Lakshmiammalpura
m 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

34 5 Nakkalamuthanpatti 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

35 6 Vadakkuppatti 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

total (C) 58 57 21 8 6 0 0 0 0 0 0 50 1

Grand Total
(A+B+C)

73 65 25 9 7 0 0 0 0 0 0 56 1

*Source: District Primary Cences Absract, Virudhunagar, Tirunelveli, Thoothukkudi District of Tamilnadu State-2011
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MEDICAL FACILITIES IN THE BUFFER ZONE

Sl.No
No. of
Villages

Name of
village

Medical
Facilities

(A(1)/NA(2))

Community
Health Centre
(Numbers)

Primary
Health
Centre
(Numbers)

Primary
Heallth Sub
Centre
(Numbers)

Maternity And
Child Welfare
Centre
(Numbers)

TB Clinic
(Numbers)

Hospital
Allopathic
(Numbers)

Hospiltal
Alternative
Medicine
(Numbers)

Dispensary
(Numbers)

Veterinary
Hospital
(Numbers)

Mobile
Health Clinic
(Numbers)

Family
Welfare
Centre
(Numbers)

0-2 km,Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District

1 1 Appanayakkanpatti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

total (A) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2-5 km,Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District

2 1 Kilanmarinadu 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Sattur Sub-District, Virudhunagar District

3 1 Sevalpatti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2 Kuganparai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sankarankoil Sub-District,Tirunelveli District

5 1 Chattrappatti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2 Varaganur 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

total (B) 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

5-10 km,Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District

7 1 Gopalapuram 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2 Vadagarai 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District

9 1 Edirkottai 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2 Kongankulam 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

11 3 Alangulam (Part) 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1

12 4 Kundayiruppu 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

13 5 Kangaraseval 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 6 Vembakottai 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0

15 7 Surarpatti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 8 Lakshmipuram 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Sattur Sub-District, Virudhunagar District

17 1 Sankarapandiyapuram 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2 Thlukkankurichchi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 3 Sippipparai 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Sankarankoil Sub-District,Tirunelveli District

20 1 Kalingappatti 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1

21 2 Naduvappatti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 3 Maipparai 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

23 4 Sangupatti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 5 Vellakulam 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

25 6 A.Karisalkulam 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

26 7 Kulasekarapperi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 8 Kurunjakulam 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

28 9 Sundaresapuram 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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29 10 Kulakkattakurichi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kovilpatti Sub-District,Thoothukkudi District

30 1 Sundaresapuram 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 2 Kuruvinatham 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 3 Mukkuttumalai 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 4 Lakshmiammalpuram 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 5 Nakkalamuthanpatti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 6 Vadakkuppatti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

total (C) 1 2 16 4 2 0 0 2 4 0 2

Grand Total (A+B+C) 1 2 21 4 2 0 0 2 4 0 2

*Source: District Primary Cences Absract, Virudhunagar, Tirunelveli, Thoothukkudi District of Tamilnadu State-2011

Note : A: Available, NA- Not Available
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INFRASTRUCTURAL FACILITIES IN THE BUFFER ZONE

Sl.N
o

No. of
Villag

es

Name of
village

Tap
Water-
Treate

d
(Statu

s
A(1)/N
A(2))

Covere
d Well
(Status
A(1)/NA

(2))

Hand
Pump

(Status
A(1)/NA

(2))

Tube
Wells/Bore

hole
(Status

A(1)/NA(2))

Spring
(Status
A(1)/NA

(2))

River/Ca
nal

(Status
A(1)/NA(

2))

Tank/Pond/
Lake

(Status
A(1)/NA(2))

Post
Office
(Status
A(1)/NA

(2))

Sub
Post

Office
(Status
A(1)/NA

(2))

Post
And

Telegra
ph

Office
(Status
A(1)/NA

(2))

Telepho
ne

(landlin
es)

(Status
A(1)/NA

(2))

Mobile
Phone
Covera

ge
(Status
A(1)/NA

(2))

Public
Bus

Service
(Status
A(1)/NA

(2))

Railway
Station
(Status
A(1)/NA

(2))

Commer
cial Bank
(Status

A(1)/NA(
2))

Cooperati
ve Bank
(Status

A(1)/NA(2
))

Agricultural
Credit

Societies
(Status

A(1)/NA(2))

0-2 km,Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District

1 1 Appanayakkanpatti 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1

2-5 km,Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District

2 1 Kilanmarinadu 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1

Sattur Sub-District, Virudhunagar District

3 1 Sevalpatti 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

4 2 Kuganparai 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1

Sankarankoil Sub-District,Tirunelveli District

5 1 Chattrappatti 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2

6 2 Varaganur 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2

5-10 km,Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District

7 1 Gopalapuram 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2

8 2 Vadagarai 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1

Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District

9 1 Edirkottai 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1

10 2 Kongankulam 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1

11 3 Alangulam (Part) 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

12 4 Kundayiruppu 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1

13 5 Kangaraseval 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2

14 6 Vembakottai 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2

15 7 Surarpatti 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2

16 8 Lakshmipuram 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1

Sattur Sub-District, Virudhunagar District

17 1
Sankarapandiyapur
am 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2

18 2 Thlukkankurichchi 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1

19 3 Sippipparai 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1

Sankarankoil Sub-District,Tirunelveli District

20 1 Kalingappatti 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1

21 2 Naduvappatti 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1

22 3 Maipparai 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2

23 4 Sangupatti 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2

24 5 Vellakulam 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2

25 6 A.Karisalkulam 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2

26 7 Kulasekarapperi 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2

27 8 Kurunjakulam 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2

28 9 Sundaresapuram 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2

29 10 Kulakkattakurichi 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2
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Kovilpatti Sub-District,Thoothukkudi District

30 1 Sundaresapuram 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2

31 2 Kuruvinatham 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2

32 3 Mukkuttumalai 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2

33 4
Lakshmiammalpura
m 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2

34 5 Nakkalamuthanpatti 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1

35 6 Vadakkuppatti 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
*Source: District Primary Cences Absract, Virudhunagar, Tirunelveli, Thoothukkudi District of Tamilnadu State-2011

Note : A: Available, NA- Not Available, A(1), NA(2)
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AMBIENT AIR QUALITY

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Thiru G.Kaniraj

Name of the Location : Near Core Zone

Station Code : A1

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2

1 06.12.2021 75.1 35.4 8.8 12.4

2 07.12.2021 70.2 33.3 7.9 11.1

3 17.12.2021 63.8 30.2 6.3 9.5

4 18.12.2021 72.9 34.4 8.4 11.9

5 20.12.2021 59.6 28.2 5.3 8.5

6 21.12.2021 65.2 30.8 6.7 9.9

7 31.12.2021 62.4 29.5 5.9 9.1

8 01.01.2022 67.3 31.8 7.3 10.5

9 03.01.2022 60.3 28.5 5.5 8.7

10 04.01.2022 65.9 31.2 6.9 10.1

11 14.01.2022 64.5 30.4 6.5 9.7

12 15.01.2022 73.6 34.7 8.5 12.0

13 17.01.2022 76.3 36.6 9.1 12.7

14 18.01.2022 70.8 33.4 8.1 11.3

15 28.01.2022 68.7 32.5 7.5 10.7

16 29.01.2022 73.8 34.8 8.6 12.1

17 31.01.2022 74.4 35.2 8.7 12.3

18 01.02.2022 69.4 32.8 7.7 10.9

19 11.02.2022 75.7 35.6 8.9 12.5

20 12.02.2022 71.5 33.7 8.2 11.5

21 14.02.2022 63.2 29.8 6.1 9.3

22 15.02.2022 72.3 34.1 8.3 11.7

23 25.02.2022 61.8 29.3 5.7 8.9

24 26.02.2022 66.6 31.4 7.1 10.3

MIN 59.6 28.2 5.3 8.5

AVE 68.6 32.4 7.4 10.7

MAX 76.3 36.6 9.1 12.7

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit.
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AMBIENT AIR QUALITY

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Thiru G.Kaniraj

Name of the Location : Appanayakkanpatti Village

Station Code : A2

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2

1 06.12.2021 49.2 22.9 5.8 8.9

2 07.12.2021 45.1 21.1 5.1 8.2

3 17.12.2021 55.2 25.7 6.7 9.9

4 18.12.2021 50.4 23.4 6.0 9.2

5 20.12.2021 54.6 25.4 6.6 9.8

6 21.12.2021 46.8 21.8 5.4 8.5

7 31.12.2021 43.8 20.4 4.9 8.1

8 01.01.2022 47.4 22.1 5.5 8.6

9 03.01.2022 53.4 24.8 6.5 9.7

10 04.01.2022 44.4 20.6 5.0 8.1

11 14.01.2022 43.2 20.1 4.8 7.9

12 15.01.2022 52.2 24.3 6.3 9.5

13 17.01.2022 41.4 19.3 4.5 7.6

14 18.01.2022 47.9 22.3 5.6 8.7

15 28.01.2022 51.2 23.8 6.1 9.3

16 29.01.2022 52.8 24.6 6.4 9.6

17 31.01.2022 46.2 21.5 5.3 8.4

18 01.02.2022 51.6 24.0 6.2 9.4

19 11.02.2022 55.6 25.9 6.8 10.1

20 12.02.2022 49.8 23.2 5.9 9.1

21 14.02.2022 42.6 19.8 4.7 7.8

22 15.02.2022 45.6 21.2 5.2 8.3

23 25.02.2022 42.1 19.6 4.6 7.7

24 26.02.2022 48.6 22.6 5.7 8.8

MIN 41.4 19.3 4.5 7.6

AVE 48.4 22.5 5.7 8.8

MAX 55.6 25.9 6.8 10.1

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit.
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AMBIENT AIR QUALITY

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Thiru G.Kaniraj

Name of the Location : Akkaraipatti Village

Station Code : A3

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2

1 08.12.2021 68.3 31.8 8.2 11.8

2 09.12.2021 64.1 29.8 6.8 10.9

3 15.12.2021 57.6 26.8 5.9 9.2

4 16.12.2021 60.8 28.3 6.4 10.1

5 22.12.2021 52.8 24.6 5.3 8.4

6 23.12.2021 56.8 26.4 5.8 8.9

7 29.12.2021 62.4 29.2 6.6 10.4

8 30.12.2021 58.4 27.2 6.1 9.5

9 05.01.2022 51.2 23.8 5.1 8.2

10 06.01.2022 59.2 27.5 6.2 9.6

11 12.01.2022 69.6 32.4 8.6 12.1

12 13.01.2022 64.8 30.2 6.9 11.2

13 19.01.2022 60.3 27.9 6.3 9.8

14 20.01.2022 66.4 30.9 7.2 11.4

15 26.01.2022 54.4 25.3 5.5 8.6

16 27.01.2022 61.6 28.6 6.5 10.2

17 02.02.2022 53.6 24.9 5.4 8.5

18 03.02.2022 55.2 25.7 5.6 8.7

19 09.02.2022 70.2 32.6 8.8 12.3

20 10.02.2022 65.6 30.5 7.1 11.2

21 16.02.2022 52.1 24.2 5.3 8.4

22 17.02.2022 56.2 26.1 5.7 8.8

23 23.02.2022 67.2 31.2 7.5 11.6

24 24.02.2022 63.2 29.4 6.7 10.5

MIN 51.2 23.8 5.1 8.2

AVE 60.5 28.1 6.5 10.0

MAX 70.2 32.6 8.8 12.3

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit.
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AMBIENT AIR QUALITY

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Thiru G.Kaniraj

Name of the Location : Kundampatti Village

Station Code : A4

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2

1 08.12.2021 61.6 29.6 7.1 9.9

2 09.12.2021 58.2 27.9 6.5 9.4

3 15.12.2021 51.8 24.9 5.5 8.4

4 16.12.2021 53.2 25.5 5.7 8.6

5 22.12.2021 47.6 22.8 4.8 7.7

6 23.12.2021 55.3 26.5 6.1 8.9

7 29.12.2021 60.9 29.2 6.9 9.8

8 30.12.2021 53.9 25.9 5.8 8.7

9 05.01.2022 49.1 23.6 5.1 7.9

10 06.01.2022 54.6 26.2 5.9 8.8

11 12.01.2022 64.4 30.9 7.5 10.8

12 13.01.2022 60.2 28.9 6.8 9.7

13 19.01.2022 49.7 23.9 5.2 8.1

14 20.01.2022 56.4 27.1 6.2 9.1

15 26.01.2022 48.3 23.2 4.9 7.8

16 27.01.2022 52.5 25.2 5.6 8.5

17 02.02.2022 62.3 29.9 7.2 10.2

18 03.02.2022 58.8 28.2 6.6 9.5

19 09.02.2022 50.4 24.2 5.3 8.2

20 10.02.2022 56.7 27.2 6.3 9.2

21 16.02.2022 51.2 24.6 5.4 8.3

22 17.02.2022 57.5 27.6 6.4 9.3

23 23.02.2022 63.7 30.6 7.4 10.6

24 24.02.2022 59.5 28.6 6.7 9.6

MIN 47.6 22.8 4.8 7.7

AVE 55.7 26.8 6.1 9.0

MAX 64.4 30.9 7.5 10.8

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit.
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AMBIENT AIR QUALITY

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Thiru G.Kaniraj

Name of the Location : Ammiyarpatti Village

Station Code : A5

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2

1 10.12.2021 49.7 23.6 5.8 8.3

2 11.12.2021 53.9 25.9 6.6 9.1

3 13.12.2021 57.6 28.1 7.2 10.6

4 14.12.2021 53.3 25.7 6.5 8.9

5 24.12.2021 44.9 21.3 4.9 7.4

6 25.12.2021 47.3 22.6 5.4 7.8

7 27.12.2021 55.2 26.5 6.9 9.3

8 28.12.2021 46.1 21.9 5.2 7.6

9 07.01.2022 43.3 20.7 4.6 7.1

10 08.01.2022 47.9 22.9 5.5 7.9

11 10.01.2022 43.7 20.7 4.6 7.2

12 11.01.2022 49.1 23.3 5.7 8.2

13 21.01.2022 45.5 21.6 5.1 7.5

14 22.01.2022 50.3 23.9 5.9 8.4

15 24.01.2022 48.6 23.1 5.6 8.1

16 25.01.2022 52.7 25.3 6.4 8.8

17 04.02.2022 44.3 21.1 4.8 7.3

18 05.02.2022 50.9 24.2 6.3 8.5

19 07.02.2022 55.7 26.7 6.9 9.4

20 08.02.2022 51.5 24.5 6.2 8.6

21 18.02.2022 46.7 22.3 5.3 7.7

22 19.02.2022 54.5 26.2 6.7 9.2

23 21.02.2022 56.3 27.4 7.2 10.2

24 22.02.2022 52.1 24.7 6.3 8.7

MIN 43.3 20.7 4.6 7.1

AVE 50.0 23.9 5.9 8.4

MAX 57.6 28.1 7.2 10.6

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit.

Prepared by

A-21



AMBIENT AIR QUALITY

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Thiru G.Kaniraj

Name of the Location : Avudaiyarpuram Village

Station Code : A6

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2

1 10.12.2021 50.1 23.1 5.8 9.1

2 11.12.2021 52.9 24.3 6.4 9.6

3 13.12.2021 44.2 20.3 4.2 7.4

4 14.12.2021 46.1 21.2 4.7 7.9

5 24.12.2021 53.2 24.5 6.7 9.8

6 25.12.2021 49.7 22.9 5.7 8.9

7 27.12.2021 44.5 20.5 4.3 7.5

8 28.12.2021 47.7 21.9 5.2 8.4

9 07.01.2022 50.9 23.4 6.1 9.3

10 08.01.2022 45.7 21.1 4.6 7.8

11 10.01.2022 43.7 20.1 4.1 7.3

12 11.01.2022 47.3 21.8 5.1 8.3

13 21.01.2022 51.7 23.8 6.2 9.4

14 22.01.2022 48.9 22.5 5.5 8.7

15 24.01.2022 44.9 20.7 4.4 7.6

16 25.01.2022 48.5 22.3 5.4 8.6

17 04.02.2022 54.1 24.9 6.9 9.9

18 05.02.2022 50.5 23.2 5.9 9.2

19 07.02.2022 46.5 21.4 4.8 8.1

20 08.02.2022 48.1 22.1 5.3 8.5

21 18.02.2022 45.3 20.8 4.5 7.7

22 19.02.2022 46.9 21.6 4.9 8.2

23 21.02.2022 52.5 24.2 6.3 9.5

24 22.02.2022 49.3 22.7 5.6 8.8

MIN 43.7 20.1 4.1 7.3

AVE 48.5 22.3 5.4 8.6

MAX 54.1 24.9 6.9 9.9

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit.
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WATER QUALITY DATA

Project Name : Rough Stone and Gravel Quarry of Thiru G.Kaniraj

Location Name :

Location Code Location Name

W1 Near Core Zone

W2 Appanayakanpatti Village

W3 Akkaraipatti Village

W4 KundamPatti Village

W5 Ammiyarpatti Village

W6 Avudaiyarpuram Village

S.
No.

Parameter Unit W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6
*Permissib

le Limits

1 pH - 7.58 7.32 7.29 7.58 7.69 7.34 6.5-8.5

2
Electrical

Conductivity
µmhos/c

m
982.4 934.5 565.2 805.6 492.7 926.5 -

3 Odor - AGREEABLE AGREEABLE AGREEABLE AGREEABLE AGREEABLE AGREEABLE
AGREEAB

LE

4 Turbidity NTU <1 <1 <1 <1 <1 <1 5.0

5
Total Hardness

as CaCO3
mg/L 324 395 205 282 190 376 600

6
Calcium

Hardness CaCO3
mg/L 175 210 69.5 160 98.9 258 -

7
Magnesium

Hardness CaCO3
mg/L

149 185 135.5 122 91.1 118
-

8 Calcium Ca mg/L 70.0 84.0 27.8 64.0 39.6 103 200

9 Magnesium Mg mg/L 35.8 44.4 32.8 29.3 21.9 28.3 100
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S.
No.

Parameter Unit W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6
*Permissib

le Limits

10 Alkalinity CaCO3 mg/L 289 310 298 301 282 277 600

11 Chloride Cl- mg/L 77.2 156 89.4 112 38.5 162 1000

12 Sulphate SO4
2 mg/L 186 22.5 18.6 19.2 15.2 35.6 400

13 Iron Fe mg/L 0.07 0.03 0.02 0.04
BDL(D.L -

0.01)
0.06 0.3

14 Nitrate NO3 mg/L 5.45 1.78 1.32 1.57
BDL(D.L –

1.0)
1.35 45

15 Fluoride F mg/L 0.53 0.46 0.21 0.35
BDL(D.L –

0.1)
0.38 1.5

16
Total Dissolved

Solids
mg/L 590 562 340 485 296 558 2000

17
Free Residual
Chlorine Cl-

mg/L BDL(D.L-0.2) BDL(D.L-0.2) BDL(D.L-0.2) BDL(D.L-0.2) BDL(D.L-0.2) BDL(D.L-0.2) 1.0

18 Manganese Mn mg/L
BDL(D.L-

0.05)
BDL(D.L-

0.05)
BDL(D.L-

0.05)
BDL(D.L-

0.05)
BDL(D.L-

0.05)
BDL(D.L-

0.05)
0.3

Note: * The water quality of the collected ground water samples were found to be within the prescribed permissible limits of

IS: 10500:2012 Norms for Drinking in the absence of an alternative source.
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Annexure- 11

LAND USE PATTERN OF THE STUDY AREA WITHIN 10 KM RADIUS AROUND THE PROPOSED PROJECT AREA

Sl.No
No. of
Villages

Name of
village

Total
Geographical

Area (in
Hectares)

Forest
Area (in

Hectares)

Area under
Non-

Agricultural
Uses (in

Hectares)

Barren & Un-
cultivable

Land Area (in
Hectares)

Permanent
Pastures and
Other Grazing
Land Area (in

Hectares)

Land Under
Miscellaneous
Tree Crops etc.

Area (in
Hectares)

Culturable
Waste Land

Area (in
Hectares)

Fallows Land
other than

Current
Fallows Area
(in Hectares)

Current
Fallows Area
(in Hectares)

Total
Unirrigated

Land Area (in
Hectares)

Area Irrigated
by Source (in

Hectares)

0-2 km,Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District

1 1 Appanayakkanpatti 1582.78 0 206.49 14.57 4.18 0 3.88 0 633.33 416.45 303.88

total (A) 1582.78 0 206.49 14.57 4.18 0 3.88 0 633.33 416.45 303.88

2-5 km,Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District

2 1 Kilanmarinadu 2765 0 586.05 0 6 20 5.8 1764.53 76.3 277.7 28.62

Sattur Sub-District, Virudhunagar District

3 1 Sevalpatti 1163.3 0 249.2 0 0 0 719 0 0 114.9 80.2

4 2 Kuganparai 430.5 0 107.4 0 0 0 213.4 0 0 98.9 10.8

Sankarankoil Sub-District,Tirunelveli District

5 1 Chattrappatti 599.1 0 134.35 0 0 0 0 172.47 11.61 35.48 245.19

6 2 Varaganur 1402.4 0 102.92 0.74 0 0 0 439.68 0 830.37 28.69

total (B)
6360.3 0 1179.92 0.74 6 20 938.2 2376.68 87.91 1357.35 393.5

5-10 km,Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District

7 1 Gopalapuram 1088.78 0 57.46 0 0 265.35 0.94 262.91 190.15 163.72 148.25

8 2 Vadagarai 929.81 0 246.54 0 0 0 0.06 275.33 139.89 28.14 239.85

Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District

9 1 Edirkottai 1916 0 151.39 0 1.8 8.81 9.1 1459.59 68.06 188.48 28.77

10 2 Kongankulam 128.59 0 5.81 0 0 0.01 0.51 16.29 27.43 65.95 12.59

11 3 Alangulam (Part) 1491.2 0 102.14 20 3.4 38.05 5.21 944.23 157.45 196.89 23.83

12 4 Kundayiruppu 1464.07 0 225.42 0 3.09 15 2 768.64 205.16 205.59 39.17

13 5 Kangaraseval 943.49 0 66.79 0 0 0 2.13 0 711.22 85.1 78.25

14 6 Vembakottai 1481.07 0 466.31 0 0 0 0 0 862.39 92.87 59.5

15 7 Surarpatti 486.8 0 75.29 0 4.7 21.1 3.04 317.57 13.25 47.85 4

16 8 Lakshmipuram 2000.71 0 200.63 85.04 1.9 39.66 3.5 1229.55 61.7 314.18 64.55

Sattur Sub-District, Virudhunagar District

17 1 Sankarapandiyapuram 1061.43 0 206.59 20.01 3 90.34 211 382.24 20.2 125.84 2.21
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18 2 Thlukkankurichchi 1168.81 0 293.08 0 60 60.1 221.84 266.93 0 257.35 9.51

19 3 Sippipparai 898.1 0 65.7 0 0 0 262.2 0 0 550.9 19.3

Sankarankoil Sub-District,Tirunelveli District

20 1 Kalingappatti 2766.17 0 249.47 0 0 14.72 145.2 10.25 989.89 1221.11 135.53

21 2 Subbiahpuram 22.72 0 0.62 0 0 0 0 0 0.07 22.03 0

22 3 Naduvappatti 789.29 0 72.93 0 0 0 0 68.32 45.01 599.78 3.25

23 4 Maipparai 1024.54 0 165.17 0 0 0 0 34.68 35.32 783.97 5.4

24 5 Sangupatti 792.05 0 40.58 0.53 0 0 0.53 97.52 4.73 617.62 30.54

25 6 Vellakulam 1524.27 0 179.05 2.25 0 29 187 441.19 50.33 480.96 154.49

26 7 A.Karisalkulam 1894.12 0 248.15 0.39 0 34 2.07 391.28 309.46 763.48 145.29

27 8 Kulasekarapperi 28.49 0 5.72 0 0 0 0 4.04 0.74 17.99 0

28 9 Kurunjakulam 753.22 0 88.28 0 0 0 0.3 104.48 40.6 486.29 33.27

29 10 Sundaresapuram 269.2 0 9.77 0 0 0 0 0 28.59 230.84 0

30 11 Kulakkattakurichi 444.87 0 31.71 0 0 0 0 10.6 42.54 357.56 2.46

Kovilpatti Sub-District,Thoothukkudi District

31 1 Sundaresapuram 611.04 0 60.74 0 0 5.95 12.53 132.43 42.11 329.18 28.1

32 2 Kuruvinatham 681.36 0 67.36 22 0 5.11 24.85 83.48 11.43 411.22 55.91

33 3 Mukkuttumalai 811.62 0 137.11 20.97 0 0 0 244.19 0 402.31 7.04

34 4 Lakshmiammalpuram 343.01 0 35.26 0 0 0 0 257.12 4.03 44 2.6

35 5 Nakkalamuthanpatti 630.65 0 45.99 3 0 0 0.07 230.22 0 351.17 0.2

36 6 Vadakkuppatti 574.47 0 42.23 2.5 0 0 0 9.49 131.87 378.04 10.34

total (C)
29019.95 0 3643.29 176.69 77.89 627.2 1094.08 8042.57 4193.62 9820.41 1344.2

Grand Total (A+B+C)
36963.03 0 5029.7 192 88.07 647.2 2036.16 10419.25 4914.86 11594.21 2041.58

*Source: District Primary Cences Absract, Virudhunagar, Tirunelveli, ThoothukkudiDistrict of Tamilnadu State-2011
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