
 

வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு & சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம 

 திட்ட அறிக்ரக 
 

(விதிகளின்படி பபாது மக்கள் கருத்துமகட்பு கூட்டத்திற்காக 

சமைப்்பிக்கப்பட்டது EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் அதன் திருத்தங்கள்) 

 

பசச்ாபாரளயம் சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் குவாைி 

 (குழும பகுதி: 11.87.0 பெக்மடை்)   
 

கண்கானிப்பு காலம் - மாை்ச ்2022 முதல் மம 2022 வரை  

 

திட்ட இருப்பிடம் 

புல எண்கள். 337/4A & 337/4B, 46/1 & 47, 245/2A (part), 246/1A 

(part), 246/2, 248/2B & 248/5B 

பசச்ாபாரளயம் கிைாமம், 

சூலூை் வட்டம், மகாயம்புத்தூை் மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

  

திட்ட ஆதைவாளை ்

குறியீடு குத்தரகதாைைின் 

பபயை் 
புல எண்கள் பகுதி 

P1 திரு. K.ராம் மமாகன் 337/4A and 337/4B 3.10.0 

ஹெக்மேர ்

P2 திரு.R.K.பிரபு 46/1 & 47 2.09.5 

ஹெக்மேர ்

P3 திரு.E.ஆனந்தகுமார ் 245/2A (Part), 246/1A (Part), 

246/2, 248/2B and 248/5B 

2.66.0 

ஹெக்மேர ்

முன்பமாழியப்பட்ட குவாைி பமாத்த பைப்பளவு 7.85.5 

பெக்மடை் 
 

ஆமலாசகை ்

 

என்விமைா ைிமசாை்சஸ் 

NABET சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1922/SA0133 

பைஜி. கூட்டு. 1904 ரூப்நகை் CHS, SV சாரல, கண்டிவலி மமற்கு, 

மும்ரப 400067, மகாைாஷ்டிைா 

பதாரலமபசி: +91 8087985556 

 

அக்மடாபை் 2022 



 

உைிரமயாளைின் பபாறுப்பு மமற்பகாள்ளுதல் 

 

குத்தககதாரர ் திரு. K.ராம் மமாகன் (P1), திரு.R.K.பிரபு (P2), திரு.E.ஆனந்தகுமார ் (P3)., 

தமிழ்நாடு, மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேம், சூலூர ் வே்ேத்தில் சாதாரண கல் மற்றும் 

கிராவல் குழுமம் பசச்ாபாகையம் கிராமம் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குழும 
குவாரி, முன்ஹமாழியப்பே்ே பரப்பைவு 3.10.0 ஹெக்மேர,் 2.09.5 ஹெக்மேர ்மற்றும் 2.66.0 

ஹெக்மேர.் குழுமப் பரப்பைவு 11.87.0 ஹெக்மேரில் உை்ைது, SEIAA ஆல் குறிப்பு 
விதிமுகறகைில் வகுக்கப்பே்ே நிபந்தகனகளுக்கு இந்த உறுதிஹமாழிகய 
வழங்கவும், கடிதம் எண். முன்ஹமாழியப்பே்ே குவாரிக்கு முகறமய SEIAA-

TN/F.No.8979/SEAC/ToR-1138/2022, SEIAA-TN/F.No.8969/SEAC/ToR-1137/2S022, SEIAA-

TN/F.No.9138/SEAC/Tor-1191/2022. 

 

 

குறியீடு குத்தரகதாைைின் 

பபயை் 
புல எண்கள் பகுதி 

P1 திரு. K.ராம் மமாகன் 337/4A and 337/4B 3.10.0 

ஹெக்மேர ்

P2 திரு.R.K.பிரபு 46/1 & 47 2.09.5 

ஹெக்மேர ்

P3 திரு.E.ஆனந்தகுமார ் 245/2A (Part), 246/1A (Part), 

246/2, 248/2B and 248/5B 

2.66.0 

ஹெக்மேர ்

முன்பமாழியப்பட்ட குவாைி பமாத்த பைப்பளவு 7.85.5 

பெக்மடை் 
 

அறிக்கக இணங்கப்பே்ேது, சமரப்்பிக்கப்பே்ே தரவு மற்றும் அறிக்ககயில் 
வழங்கப்பே்ே தகவல்கை் உண்கமயாகமவ சரியானகவ 

 

Date: 23/10/2022 

  

 

 

 

   

திரு. K. ராம் மமாகன், 

த\ஹப. ஆர.்கனகசபாபதி, 

எண். 13A, GKR நகர,் 

சின்னியம்பாகையம் 

அஞ்சல், 

மகாகவ மாவே்ேம், 

தமிழ்நாடு மாநிலம்- 641 062. 

திரு. R.K.பிரபு, 

எண்.13 A, G.K.R.. நகர,் 

சின்னியம்பாகையம் அஞ்சல், 

மகாகவ மாவே்ேம், 

தமிழ்நாடு மாநிலம் - 641 062. 

ஹமாகபல் எண்: 91 97885 66667  

திரு. E.ஆனந்தகுமார,் 

த\ஹப. A.ஈஸ்வர கவுண்ேர,் 

எண்.3/105, மகலயடிபாகையம், 

சுல்தான் மபே்கே, சூலூர,் 

மகாகவ மாவே்ேம், 

 

 



 

 

நிபுணைால் பிைகடனம் 

 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீே்டுக்கு பங்கைிக்கும் நிபுணரக்ைின் அறிவிப்பு 

“பசச்ாபாகையம் கிராமம் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி புல எண். 46/1 & 47, 

245/2A (Part), 246/1A (Part), 246/2, 248/2B and 248/5B, 337/4A and 337/4B தமிழ்நாடு, 

மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேம், சூலூர ் வே்ேத்தில் உை்ை பசச்ாபாகையம் கிராமத்தில் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே பரப்பைவு 3.10.0 ஹெக்மேர ்(P1), 2.09.5 ஹெக்மேர ்(P2) மற்றும் 2.66.0 

ஹெக்மேர ்(P3) ஆகியகவ. குழும பரப்பைவு 11.87.0 ஹெக்மேர ்ஆகும். 

 

  திே்ே உரிகமயாைர:் திரு. K. ராம் மமாகன் (பி1), திரு. R. K. .பிரபு (பி2) மற்றும் திரு. E. 

ஆனந்தகுமார ்(பி3). கண்காணிப்பு காலம் மாரச் ்முதல் மம 2022 வகர (பருவமகழக்கு 

முன்). 

 

மமற்கூறிய சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீே்டு உருவாக்கிய பின்வரும் திறனில் நான் 
சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீே்டு குழுவின் ஒரு பகுதியாக இருந்மதன் என்பகத இதன் 
மூலம் சான்றைிக்கிமறன் 

  

சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகர:்  

ஹபயர:் முரனவை். மிலிந்த் P. குண்டல் 

 

  

ககஹயாப்பம் மற்றும் மததி: …………………………………………………… 

ஈடுபாே்டின் காலம்: ஜனவரி 2022 – ஜூகல 2022 

ஹதாேரப்ு தகவல்: 
மின்னஞ்சல்.: info@enviroresources.in 

ககமபசி. +91-8087985556 

 

பசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணைக்ள்: 

வ.எண் 
பசயல்பாட்டு 

பகுதிகள் 

நிபுணைின் 
பபயை் 

ஈடுபாடு 

(காலம் மற்றும் பணி**) 

ரகபயாப்பம் 
மற்றும் மததி 

1.  AP* திமிர ்ஷா 

ஜனவரி 2022 – ஜூகல 2022 

(தாக்கத்தின் அகேயாைம் 
மற்றும் மதிப்பீடு, 
பரிந்துகர குகறப்பு 
நேவடிக்கககை்) 

 

2.  WP* ப்ரீதம் கதம் 

ஜனவரி 2022 – ஜூகல 2022 

(தாக்கத்தின் அகேயாைம் 
மற்றும் மதிப்பீடு, 
பரிந்துகர தணிப்பு 
நேவடிக்கககை்). 

 

3.  SE* 
அனில் 

ஹஷண்மே 

ஜனவரி 2022 – ஜூகல 2022 

(தாக்கத்தின் அகேயாைம் 
 

mailto:info@enviroresources.in


 

வ.எண் 
பசயல்பாட்டு 

பகுதிகள் 

நிபுணைின் 
பபயை் 

ஈடுபாடு 

(காலம் மற்றும் பணி**) 
ரகபயாப்பம் 
மற்றும் மததி 

மற்றும் மதிப்பீடு, 
பரிந்துகர தணிப்பு 
நேவடிக்கககை்) 

4.  EB* 
பாஸ்கர  ்

ஹயங்கல் 

ஜனவரி 2022 – ஜூகல 2022 

(தாக்கத்தின் அகேயாைம் 
மற்றும் மதிப்பீடு, 
பரிந்துகர தணிப்பு 
நேவடிக்கககை்) 

 

5.  HG* 
மிலிந்த் P. 

குண்ேல் 

ஜனவரி 2022 – ஜூகல 2022 

(தாக்கத்தின் அகேயாைம் 
மற்றும் மதிப்பீடு, 
பரிந்துகர தணிப்பு 
நேவடிக்கககை்) 

 

6.  GEO* 
மிலிந்த் P. 
குண்ேல் 

ஜனவரி 2022 – ஜூகல 2022 

(தாக்கத்தின் அகேயாைம் 
மற்றும் மதிப்பீடு, 
பரிந்துகர தணிப்பு 
நேவடிக்கககை்) 

 

7.  SC* 
பாஸ்கர  ்

ஹயங்கல் 

ஜனவரி 2022 – ஜூகல 2022 

(தாக்கத்தின் அகேயாைம் 
மற்றும் மதிப்பீடு, 
பரிந்துகர தணிப்பு 
நேவடிக்கககை்) 

 

8.  AQ* ப்ரீதம் கதம் 

ஜனவரி 2022 – ஜூகல 2022 

(தாக்கத்தின் அகேயாைம் 
மற்றும் மதிப்பீடு, 
பரிந்துகர தணிப்பு 
நேவடிக்கககை்) 

 

9.  NV* 
பாரத்்மதா 

முகரஜ்ி 

ஜனவரி 2022 – ஜூகல 2022 

(தாக்கத்தின் அகேயாைம் 
மற்றும் மதிப்பீடு, 
பரிந்துகர தணிப்பு 
நேவடிக்கககை்) 

 

10.  LU* 
மிலிந்த் P. 
குண்ேல் 

ஜனவரி 2022 – ஜூகல 2022 

(தாக்கத்தின் அகேயாைம் 
மற்றும் மதிப்பீடு, 
பரிந்துகர தணிப்பு 
நேவடிக்கககை்) 

 



 

வ.எண் 
பசயல்பாட்டு 

பகுதிகள் 

நிபுணைின் 
பபயை் 

ஈடுபாடு 

(காலம் மற்றும் பணி**) 
ரகபயாப்பம் 
மற்றும் மததி 

11.  RH* 
சந்மதாஷ் 

குப்தா 

ஜனவரி 2022 – ஜூகல 2022 

(தாக்கத்தின் அகேயாைம் 
மற்றும் மதிப்பீடு, 
பரிந்துகர தணிப்பு 
நேவடிக்கககை்) 

 

  

அங்கீகாைம் பபற்ற ஆமலாசகை் அரமப்பின் தரலவை்/அங்கீகைிக்கப்பட்ட 
நபைின் பிைகடனம் 
 

திமிர ் ஷா எனும் நான் இதன்மூலம், மமற்கூறிய வல்லுநரக்ை் EIA “பசச்ாபாகையம் 

கிராமம் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரிகய 46/1 & 47, 245/2A (Part), 246/1A (Part), 

246/2, 248/2B and 248/5B, 337/4A and 337/4B பசச்ாபாகையம் கிராமம், சூலூர ்தாலுக்கா, 

மகாயம்புத்தூர ்மாவே்ேம், தமிழ்நாடு, என்ற முகவரியில் தயாரித்துை்ைனர ்என்பகத 
உறுதி ஹசய்கிமறன்., முன்ஹமாழியப்பே்ே பரப்பைவு 3.10.0 ஹெக்மேர ் (P1), 2.09.5 

ஹெக்மேர ் (P2) மற்றும் 2.66.0 ஹெக்மேர ் (P3) பரப்பைகவக் ஹகாண்டுை்ைது. குழும 
பரப்பைவு 11.87.0 ஹெக்மேர ்ஆகும். திே்ே ஆதரவாைர:் திரு. K. ராம் மமாகன் (P1), திரு. R. 

K. .பிரபு (P2) மற்றும் திரு. E. ஆனந்தகுமார ்(P3). கண்காணிப்பு காலம் மாரச் ்முதல் மம 

2022 வகர (பருவமகழக்கு முன்). 

 இந்த அறிக்ககயில் குறிப்பிேப்பே்டுை்ை தவறான தகவல்களுக்கு ஆமலாசகர ்
அகமப்பு முழுகமயாகப் ஹபாறுப்மபற்க மவண்டும் என்பகதயும் 

 உறுதிப்படுத்துகிமறன். 
இந்த EIA அறிக்கககயத் தயாரிக்கும் மபாது, பணிகய மமற்ஹகாை்வதில் 
ஹநறிமுகறயற்ற நகேமுகறகை், கருத்துகை் மற்றும் ஹவைிப்புற தரவு / உகர 
ஆகியகவ முகறயான ஒப்புதலின்றி பயன்படுத்தப்பேவில்கல என்று 
சான்றைிக்கப்பே்டுை்ைது.   
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EAC  நிபுணர ்மதிப்பீே்டுக் குழு 

EC  சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

EHS 
சுற்றுசச்ூழல், சுகாதாரம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

EIA  சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

EMC  சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கம ஹசல் 

EMP  சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கம திே்ேம் 

ESE  ஹதன்கிழக்கு கிழக்கு 

ENE  வேக்கு கிழக்கின் கிழக்கு 

EPA  சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு சே்ேம் 

ERDAS  
பூமி வைங்கை் தரவு பகுப்பாய்வு 

அகமப்பு 

EPO  அவசர திே்ேமிேல் அதிகாரி 
FPS  நுண்ணிய துகை் மாதிரி 
FCC  தவறான வண்ண கலகவ 

Govt. அரசாங்கம் 

GCP  தகர கே்டுப்பாே்டு புை்ைிகை் 

GLC  தகர மே்ே ஹசறிவு 

GOI  இந்திய அரசு 
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GPS குமைாபல் ஹபாசிஷனிங் சிஸ்ேம் 

GSI இந்திய புவியியல் ஆய்வு 

GWEC நிலத்தடி நீர ்மதிப்பீே்டு குழு 

Ha ஹெக்மேர ்

HIV 
மனித மநாஹயதிரப்்பு குகறபாடு 

கவரஸ் 

IBM இந்திய சுரங்கப் பணியகம் 

IMD இந்திய வானிகல ஆய்வு கமயம் 

IS இந்திய தரநிகலகை் 

ISO சரவ்மதச தரப்படுத்தல் அகமப்பு 

IUCN 
இயற்கக பாதுகாப்புக்கான சரவ்மதச 

ஒன்றியம் 

KLD ஒரு நாகைக்கு கிமலா லிே்ேர ்

LOI கடிதம் 

LU/LC நில பயன்பாடு / நில கவர ்

mRL மீே்ேர ்குகறக்கப்பே்ே நிகல 

MC ஹமக்னீசியம் காரப்மனே் 
ML சுரங்க குத்தகக 

MoEF சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன அகமசச்கம் 

MSL சராசரி கேல் மே்ேம் 

MT மில்லியன் ேன்கை் 

MTPA ஆண்டுக்கு ஹமே்ரிக் ேன்கை் 

MW ஹமகா வாே் 
N வேக்கு 

NAAQS 
மதசிய சுற்றுப்புற காற்று தர 

தரநிகலகை் 

NABET 
கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான மதசிய 

அங்கீகார வாரியம் 

NATMO 
மதசிய அே்லஸ் & கருப்ஹபாருை் 

வகரபே அகமப்பு 

NABL 

மசாதகன மற்றும் அைவுத்திருத்த 

ஆய்வகங்களுக்கான மதசிய அங்கீகார 

வாரியம் 

NE வேக்கு கிழக்கு 

NH மதசிய ஹநடுஞ்சாகல 

NNE வேக்கு கிழக்கின் வேக்கு 

NGO அரசு சாரா அகமப்பு 

NNW வேமமற்கின் வேக்கு 

NRSA மநஷனல் ரிமமாே் ஹசன்சிங் ஏஹஜன்சி 

NRSC மநஷனல் ரிமமாே் ஹசன்சிங் ஹசன்ேர ்

NW வேமமற்கு 

OB ஓவர ்பரே்ன் 

OBC பிற பிற்படுத்தப்பே்ே வகுப்பினர ்



 

xii 

 

OHS 
ஹதாழில்சார ்ஆமராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

OSHA 
ஹதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார 

நிரவ்ாகம் 

PFR முன் சாத்தியக்கூறு அறிக்கக 

pH கெே்ரஜனின் சாத்தியம் 

PHCS ஹபாது சுகாதார கமயங்கை் 

PM குறிப்பிே்ே காாியம் 

PPE தனிப்பே்ே பாதுகாப்பு உபகரணம் 

PPV உசச் துகை் மவகம் 

QCI இந்திய தர கவுன்சில் 

RSPM 
சுவாசிக்கக்கூடிய இகேநிறுத்தப்பே்ே 

துகை்கை் 

SC பே்டியல் சாதி 

SE ஹதன் கிழக்கு 

SEIAA 
மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீே்டு 

ஆகணயம் 

SH மாநில ஹநடுஞ்சாகல 

SHE பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் & சுற்றுசச்ூழல் 

SI நிகலத்தன்கம முயற்சிகை் 

SIA சமூக தாக்க மதிப்பீடு 

SOI சரம்வ ஆஃப் இந்தியா 

SPCB மாநில மாசுக் கே்டுப்பாே்டு வாரியம் 

SPM இகேநிறுத்தப்பே்ே துகை்கை் 

SSW ஹதன்மமற்கின் ஹதற்கு 

ST பே்டியல் பழங்குடி 

SW ஹதன் மமற்கு 

TC ஹமாத்த காரப்மனே் 
TDS ஹமாத்த ககரந்த திேப்ஹபாருை்கை் 

ToR குறிப்பு விதிமுகறகை் 

TPD ஒரு நாகைக்கு ேன்கை் 

UNFC 
ஐக்கிய நாடுகைின் கே்ேகமப்பு 

வககப்பாடு 

USDA அஹமரிக்காவின் விவசாயத் துகற 

USEPA 
யுகனஹேே் ஸ்மேே்ஸ் சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு நிறுவனம் 

VT ஹதாழில் பயிற்சி 

RF ஒதுக்கப்பே்ே காடு 

PF பாதுகாக்கப்பே்ே காடு 

W மமற்கு 

WNW வேமமற்கு மமற்கு 

WSW ஹதன் மமற்கு மமற்கு 
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μg/m3 
ஒரு மீே்ேர ்கனசதுரத்திற்கு கமக்மரா 

கிராம் 

μm கமக்மரா மீே்ேர ்

cu. m கன மீே்ேர ்

dB ஹேசிபல் 

gm/sec ஒரு ஹநாடிக்கு கிராம் 

gm/cc ஒரு கன மீே்ேருக்கு கிராம் 

hr/day ஒரு நாகைக்கு மணிமநரம் 

kg கிமலாகிராம் 

Kg/hr ஒரு மணி மநரத்திற்கு கிமலா 

Kg/ha ஒரு ஹெக்மேருக்கு கிமலா 

km கிமலாமீே்ேர ்

m மீே்ேர ்

mg/l ஒரு லிே்ேருக்கு மில்லிகிராம் 

mm மில்லிமீே்ேர ்

Sq.km சதுர கிமலாமீே்ேர ்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 

 

TOR கடிதம் (P1) 
குத்தரகதாைை் / திட்ட ஆதைவாளை் 

திரு. K. ைாம் மமாகன் 

 

SEIAA-TN/F.No. 8979/SEAC/ToR-1138/2022, நாை்: 25.03.2022 

 

குத்தககதாரர ்/ திே்ே 

ஆதரவாைர ்

திரு. K. ராம் மமாகன் 

முன்ஹமாழிவு எண் SIA/TN/MIN/71749/2022 

புல எண்கை் 337/4 & 337/4B 

பரப்பைவு 3.10.0 ஹெக்மேர ்

கிராமம் பசச்ாபாகையம் 

வே்ேம் சூலூர ்

மாவே்ேம் மகாயம்புத்தூர ்

மாநிலம் தமிழ்நாடு 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOR கடிதம் (P2) 

குத்தரகதாைை் / திட்ட ஆதைவாளை் 

திரு.R.K. பிைபு 

 

SEIAA-TN/F.No. 8969/SEAC/ToR-1137/2022, நாை்: 25.03.2022 

 

குத்தககதாரர ்/ திே்ே 

ஆதரவாைர ்

திரு. R.K. பிரபு 

முன்ஹமாழிவு எண் SIA/TN/MIN/71706/2022 

புல எண்கை் 46/1 & 47 

பரப்பைவு 2.09.5 ஹெக்மேர ்

கிராமம் பசச்ாபாகையம் 

வே்ேம் சூலூர ்

மாவே்ேம் மகாயம்புத்தூர ்

மாநிலம் தமிழ்நாடு 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TOR கடிதம் (P3) 

குத்தரகதாைை் / திட்ட ஆதைவாளை் 

திரு. E.ஆனந்தகுமாை் 

 

SEIAA-TN/F.No. 9138/SEAC/ToR-1191/2022, நாை்: 06.07.2022 

 

குத்தககதாரர ்/ திே்ே 

ஆதரவாைர ்

திரு. E.ஆனந்தகுமார ்

முன்ஹமாழிவு எண் SIA/TN/MIN/74096/2022 

புல எண்கை் 245/2A (Part), 246/1A (Part), 246/2, 

248/2B and 248/5 

பரப்பைவு 2.66.0 ஹெக்மேர ்

கிராமம் பசச்ாபாகையம் 

வே்ேம் சூலூர ்

மாவே்ேம் மகாயம்புத்தூர ்

மாநிலம் தமிழ்நாடு 
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குறிப்பு விதிமுரறகள் இணக்கம் 

பசச்ாபாகையம் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குழுமத்திற்கான SEIAA, 

தமிழ்நாடு வழங்கிய புை்ைி வாரியான ToR இணக்கங்கை், ஹமாத்தம் 11.87.0 ஹெக்மேர ்

பரப்பைவில் உை்ைது. புல எண். 337/4A மற்றும் 337/4B, 46/1 & 47 மற்றும் 245/2A (பகுதி), 

246/1A (பகுதி), 246/2, 248/2B மற்றும் 248/5B, பசச்ாபாகையம் கிராமம், சூலூர ் வே்ேம், 

மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேம், தமிழ்நாடு. SEIAA வழங்கிய ToR இன் விவரங்கை் 

பின்வருமாறு. 

 

குத்தரகதாைைின் 

பபயருடன் 

குறியீடு 

முன்பமாழிவு எண். ToR கடிதம் எண். ToR கடிதம் 

மததி 

(P1) 

திரு. K. ராம் மமாகன் 

SIA/TN/MIN/71749/2022 SEIAA-

N/F.No.8979/SEAC/ToR-                   

1138/2022 

25.03.2022 

(P2) 

திரு. R.K.பிரபு 

SIA/TN/MIN/71706/2022 SEIAA-TN/F.No.8969/SEAC/ToR- 

1137/2022 

25.03.2022 

P3) 

திரு. 

E.ஆனந்தகுமார ்

SIA/TN/MIN/74096/2022 SEIAA-TN/F.No.9138/SEAC/ToR-

1191/2022 

06.07.2022 

 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) திரு.K.ைாம் மமாகன் (P1) 

வ. 

எண்
. 

நிபந்தரன இணக்கம் 

குறிப்பிட்ட நிபந்தரனகள் 

1 குறிப்பாக காற்று மாசுபாடு, நீர ்

மாசுபாடு மற்றும் சுகாதார பாதிப்புகை் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பகேயில் 

சுற்றுசச்ூழகலக் குறிக்கும் வககயில் 

குவாரி கிைஸ்ேரில் 

மமற்ஹகாை்ைப்படும் சுரங்க 

நேவடிக்கககைின் காரணமாக 

ஒே்டுஹமாத்த மற்றும் விரிவான 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீே்டு ஆய்கவ 

முன்ஹமாழிபவர ் மமற்ஹகாை்வார,் 

அதன்படி சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கமத் 
திே்ேம் சம்பந்தப்பே்ே குவாரி மற்றும் 

சுற்றியுை்ை குடியிருப்புககை மனதில் 

கவத்து தயார ்ஹசய்யப்பே்ேது 

குவாரி குழுமத்தில் 

மமற்ஹகாை்ைப்பே்ே சுரங்க 

நேவடிக்கககைால் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகை் 

மற்றும் அதன் தணிப்பு 

நேவடிக்கககை் வகரவு EIA 

அறிக்ககயின் அத்தியாயம் 7, பிரிவு 

7.4, பக்கம் எண் 247 இல் 

காே்ேப்பே்டுை்ைது 

2 15.01.2016 க்குப் பிறகு 

முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்க குத்தககப் 

பகுதியில் சுரங்க நேவடிக்ககககை 

முன்ஹமாழிபவர ் ஏற்கனமவ 

மமற்ஹகாண்டிருந்தால், 

முன்ஹமாழிபவர ் AD/DD, சுரங்கங்கைில் 

 15.01.2016க்குப் பிறகு சுரங்கம் 

மமற்ஹகாை்ைப்பேவில்கல. 
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வ. 

எண்
. 

நிபந்தரன இணக்கம் 

இருந்து பின்வரும் விவரங்ககை 

அைிக்க மவண்டும், 

a) AD/DD சுரங்கங்கைால் வழங்கப்பே்ே 

ககேசி பணி அனுமதியுேன் முந்கதய 

சுரங்கங்கைின் ஹசயல்பாடு மற்றும் 

நிறுத்தத்தின் காலம் என்ன? 

b) ஹவே்டிஹயடுக்கப்பே்ே கனிமங்கைின் 

அைவு. 

c) எந்த ஒரு வருேத்திலும் அகேந்த 

அதிகபே்ச உற்பத்தி 

ஈ) சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பே்ே 

ஆழத்தின் விவரம். 

e) முன்னர ் அகேயப்பே்ே சுரங்கத்தின் 

உண்கமயான ஆழம். 

f) அந்த குத்தகக பகுதியில் ஏற்கனமவ 

ஹவே்டிஹயடுக்கப்பே்ே நபரின் ஹபயர.் 

g) EC மற்றும் CTO ஏற்கனமவ 

ஹபற்றிருந்தால், அதன் நகல் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

h) அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் 
திே்ேத்தின்படி (அல்லது EC 

வழங்கப்பே்ோல்) நிரண்யிக்கப்பே்ே 

ஹபஞ்சுகளுேன் சுரங்கம் 

மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேதா. 

3 சுரங்க குத்தகக பகுதியின் அகனத்து 

மூகல ஒருங்கிகணப்புகளும், உயர ்

ஹதைிவுத்திறன் ஹகாண்ே 

பேத்ஹதாகுப்பு/நிலப்பரப்பு தாை், 

புவிப்புறவடிவியல், பாகறயியல் 

மற்றும் சுரங்க குத்தகக பகுதியின் 

புவியியல் ஆகியவற்றில் 

மிககப்படுத்தப்பே்டிருக்க மவண்டும். 

முன்ஹமாழியப்பே்ே பகுதியின் 

அத்தககய பேம் நில பயன்பாடு 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் (கமய 

மற்றும் இகேயக மண்ேலம்) பிற 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்ககை ஹதைிவாகக் 

காே்ே மவண்டும் 

அத்தியாயம் 1, பேம் 1.4, பக்கம் எண் 74-

75 இல் காே்ேப்பே்டுை்ை உயர ்

ஹதைிவுத்திறன் பேத்ஹதாகுப்பில் 

மிககப்படுத்தப்பே்ே சுரங்க குத்தகக 

பகுதியின் மூகல ஒருங்கிகணப்புகை். 

4 அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் 
திே்ேத்தின்படி, ஏற்கனமவ உை்ை 

மரங்ககை நேவு ஹசய்தல் மற்றும் 

அருகிலுை்ை குவாரிகை் மற்றும் 

நீரந்ிகலகளுக்கு இகேமய உை்ை 

இறுதி EIA/EMP அறிக்ககயில் 

மசரக்்கப்படும். 
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பாதுகாப்பு தூரம் உை்ைிே்ே சுற்றைவில் 

மபாதுமான மவலிகை், பசுகம அரண் 

ஆகியவற்றின் புககப்பேங்ககை 

ஆதரவாைர ்வழங்க மவண்டும் 

5 திே்ே ஆதரவாைர ் கனிம இருப்புக்கை் 

மற்றும் சுரங்க இருப்புக்கை், 

திே்ேமிேப்பே்ே உற்பத்தி திறன், 

முன்ஹமாழியப்பே்ே மவகல முகற, 

நியாயப்படுத்துதல், சுற்றுசச்ூழலின் 

சுரங்க நேவடிக்கககைின் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கங்கை் மற்றும் 

அதற்கான தீரவ்ு நேவடிக்கககை் 

ஆகியவற்கற வழங்க மவண்டும். 

புவியியல் மற்றும் சுரண்ேக்கூடிய 

இருப்பு விவரங்கை் அத்தியாயம் 2, 

அே்ேவகண 2.6 மற்றும் 2.7, பக்கம் 

எண். 106 முதல் 110 வகர 

வழங்கப்பே்டுை்ைன. சுரங்க 

நேவடிக்கககைின் தாக்கம் ஹதைிவாக 

அகேயாைம் காணப்பே்டு 

அத்தியாயம் 4 இல் காே்ேப்பே்டுை்ைது, 

தணிப்பு நேவடிக்கககை் பகுதியும் 

அகேயாைம் காணப்பே்ே 

தாக்கத்திற்காக வழங்கப்பே்டுை்ைது. 

6 சுரங்கச ் சே்ேம்' 1952 மற்றும் MMR, 1961 

இன் விதிகைின்படி, பாதுகாப்கப 

உறுதி ஹசய்வதற்காக விஞ்ஞான 

ரீதியாகவும் முகறயாகவும் 

குவாரிககை மமற்ஹகாை்வதற்காக 

நியமிக்கப்பே்ே பல்மவறு சே்ேப்பூரவ் 

அதிகாரிகை் மற்றும் பிற தகுதி வாய்ந்த 

நபரக்கை நியமிப்பகதக் குறிக்கும் 

நிறுவன விைக்கப்பேத்கத திே்ே 

ஆதரவாைர ் வழங்குவார.் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழகல பாதுகாக்க மவண்டும் 

மதகவயான சே்ேப்பூரவ் 

அதிகாரப்பூரவ் விவரங்கை் 

அத்தியாயம் 2, பக்கம் எண் 92 இன் 

அே்ேவகண 2.3 இல் 

வழங்கப்பே்டுை்ைன. சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்கமக் கலத்தின் 

பாதுகாப்பிற்காக அத்தியாயம் 6, பேம் 

6.1, பக்கம் எண். 234 இல் வழங்கப்பே்ே 

விவரங்கை் அகமக்கப்படும். 

7 திே்ே ஆதரவாைர,் 1 கிமீ 

(சுற்றைவு)க்குை் நிலத்தடி நீர ்

இகறத்தல் மற்றும் திறந்தஹவைி 
கிணறுகை் மற்றும் மமற்பரப்பு 

நீரந்ிகலகைான ஆறுகை், ஹதாே்டிகை், 

கால்வாய்கை், குைங்கை் 

மபான்றவற்றின் எண்ணிக்கககய 

விவரிக்கும் நீரம்ே்ேத்தின் விைிம்பு 

வகரபேத்கத கருத்தில் ஹகாண்டு நீர-்

புவியியல் ஆய்கவ மமற்ஹகாை்ை 

மவண்டும். சுரங்க நேவடிக்கககைால் 

கிணறுகைில் ஏற்படும் பாதிப்புககை 

மதிப்பிடுவதற்காக PWD/TWAD 

இலிருந்து பருவமகழ மற்றும் 

பருவமகழ அல்லாத பருவங்களுக்கு 

மசகரிக்கப்பே்ே நீர ்நிகல தரவுகளுேன். 

உண்கமயான கண்காணிக்கப்பே்ே 

நீரியல் ஆய்வு அத்தியாயம் 3, பிரிவு 

3.10.3, பக்கம் எண் 155 முதல் 163 வகர 

வழங்கப்பே்டுை்ைது. 
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தரவுகைின் அடிப்பகேயில், மவகல 

ஹசய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்பது ஹதைிவாகக் காே்ேப்பேலாம். 

இது சம்பந்தமாக மதகவயான தரவு 

மற்றும் ஆவணங்கை் வழங்கப்பேலாம். 

8 மமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், 

காற்றின் தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் 

மபாக்குவரத்து/வாகன இயக்கம் ஆய்வு 

உே்பே தாவரங்கை்/விலங்குகை் 

ஹதாேரப்ான சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் அைவுருக்களுக்கான 

அடிப்பகேத் தரகவ முன்ஹமாழிபவர ்

அைிக்க மவண்டும். 

மமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், 

காற்றின் தரம், மண்ணின் தரம் 

மற்றும் மபாக்குவரத்து/வாகன 

இயக்கம் ஆய்வு உே்பே 

தாவரங்கை்/விலங்குகை் பற்றிய 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

அைவுருக்களுக்கான அடிப்பகேத் 
தரவு அத்தியாயம் 3 இன் ஒரு 

பகுதியாகும். மபாக்குவரத்து/வாகன 

இயக்கம் பற்றிய ஆய்வு பாேம் 4, பிரிவு 

49., பக்கம். எண். 226 

9 சுரங்க குத்தககக்கு பயன்படுத்தப்பே்ே 

பகுதி & 300மீ இகேயக மண்ேலம் 

மற்றும் சுரங்க நேவடிக்ககயின் மபாது 

அதன் மமலாண்கம ஆகிய இரண்டிலும் 

இருக்கும் மரங்கைின் நிகலகய 

(எண்கை், இனத்தின் ஹபயர,் வயது, 

விே்ேம் மபான்றகவ) கண்ேறிய 

விரிவான ஆய்வு மமற்ஹகாை்ைப்படும். 

சுரங்க நேவடிக்ககயின் மபாது 

முகறயான மவலி மற்றும் பசுகம 

அரண் வழங்குமவாம் என்று 

உறுதியைிக்கிமறாம். 

10 முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்திற்கான 

விரிவான கண்ணிஹவடி மூேல் திே்ேம் 

EIA/EMP அறிக்ககயில் மசரக்்கப்பே 

மவண்டும், இது தைம் சாரந்்ததாக 

இருக்க மவண்டும், மமலும் உத்மதச 

கருத்தியல் இறுதி மூேல் 

ஹசயல்பாடுககைக் காே்டும் பிரத்மயக 

புககப்பேங்கை்/பேங்கை்/திே்ேங்களுே
ன். 

முற்மபாக்கான சுரங்க மூேல் 

திே்ேத்திற்கு மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ே 

புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துகற 

ஒப்புதல் அைித்துை்ைது. சுரங்கத் திே்ே 

ஒப்புதல் கடிதம் இகணப்பு II, பக்கம் 

எண். 328-336 ஆக 

இகணக்கப்பே்டுை்ைது, அமத சமயம் 

தகடுகளுேன் சுரங்கத ் திே்ேத்தின் 

நகல் இகணப்பு VII, பக்கம் எண்கை் 

488-696 ஆக இகணக்கப்பே்டுை்ைது. 

11 ஹபாது விசாரகண விைம்பரம் ஒரு 

ஹபரிய மதசிய நாைிதழிலும், மிகவும் 

புழக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு வே்ோர 

ஹமாழி நாைிதழிலும் ஹவைியிேப்படும். 

ஒப்புக்ஹகாண்ேது ககேபிடிக்கும். 

12 2016 இன் O.A No.l86 (M.A.No.350/2016) 

மற்றும் O.A எண்.200/2016 மற்றும் 

ஓ.ஏ.எண்.580/2016 

(M.A.No.1182/2016) மற்றும் O.A.No.102/2017 

மற்றும் O.A.No.404/2016 (M.A.No.758/2016, 

குறிப்பிே்ோர.் 
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M.A.No.920/2016, M.A.No. 1122/2016, 

M22/A2016, M2 & M.A. No.843/2017) மற்றும் 

O.A.No.405/2016 மற்றும் O.A.No.520 of 2016 

(M.A.No. 981/2016, M.A.No.982/2016 & 

M.A.No.384/2017). 

13 திே்ேத்கதச ் சுற்றி பசுகம அரண் 

மநாக்கம் தப்பிமயாடிய உமிழ்வுகை், 

காரப்ன் வரிகசப்படுத்துதல் மற்றும் 

உருவாக்கப்படும் இகரசச்கலக் 

குகறப்பது, மமலும் அழகியகல 

மமம்படுத்துவது. DFO, மாநில 

மவைாண்கமப் பல்ககலக்கழகம் 

மற்றும் உை்ளூர ் பை்ைி/கல்லூரி 
அதிகாரிகளுேன் கலந்தாமலாசித்து 

பின்னிகணப்பில் 

ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைபடி பரந்த 

அைவிலான உை்நாே்டு தாவர 

இனங்கை் நேப்பே மவண்டும். பூரவ்ீக 

மதாற்றம் ஹகாண்ே 

அேரத்்தியான/மிதமான விதானம் 

ஹகாண்ே தாவர வககககைத் 
மதரந்்ஹதடுக்க மவண்டும். புதரக்ளுேன் 

மாறி மாறி சிறிய/நடுத்தர/உயரமான 

மரங்கைின் இனங்கை் கலந்த 

முகறயில் நேப்பே மவண்டும். 

பின்னிகணப்பின்படி மற்றும் DFO 

உேன் கலந்தாமலாசித்து பசுகம 

பே்கே உருவாக்கப்படும். மாநில 

விவசாயம் -பல்ககலக்கழகம் மற்றும் 

உை்ளூர ்பை்ைி/கல்லூரி அதிகாரிகை். 

14 உயரமான/ஒரு வருேம் பழகமயான 
மரக்கன்றுககை ஹபாருத்தமான அைவு 
கபகைில் வைரக்்க மவண்டும், 
முன்னுரிகம சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த 
கபககை, குறிப்பிே்ே தைத் மதரவ்ுகை் 
ஹதாேரப்ாக, உை்ளூர ் வன 
அதிகாரிகை்/தாவரவியலாைர/்மதாே்ேக்
ககல வல்லுநரக்ைின் 
ஆமலாசகனயின்படி, சரியான 
தப்பிக்கும் இேத்தில் நே மவண்டும். 
முன்ஹமாழிபவர ் குகறந்தபே்சம் 3 
மீே்ேர ் அகலம் ஹகாண்ே திே்ேத் 
தைத்தின் எல்கலஹயங்கும் GPS 
ஆயத்ஹதாகலவுகளுேன் பசுகம அரண் 
பகுதிகய ஒழுங்ககமக்கப்பே்ே 
முகறயில் ஒதுக்க மவண்டும். 

ஒப்புக்ஹகாண்ேது ககேபிடிக்கும் 

. 
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15 மபரிேர ் மமலாண்கமத் திே்ேம் 

தயாரிக்கப்பே்டு, EIA/EMP அறிக்ககயில் 

மசரக்்கப்படும். 

மபரிேர ் மமலாண்கம திே்ேம் 

அத்தியாயம் 7, பிரிவு 7.3, பக்கம் எண் 

244 இன் ஒரு பகுதியாகும். 

16 இேர ் மதிப்பீடு மற்றும் மமலாண்கமத் 
திே்ேம் தயாரிக்கப்பே்டு, EIA/EMP 

அறிக்ககயில் மசரக்்கப்படும் 

 இேர ் மதிப்பீடு மற்றும் 

மமலாண்கமத் திே்ேம் அத்தியாயம் 7, 

பிரிவு 7.2, பக்கம் எண் 241 இன் ஒரு 

பகுதியாகும். 

17 சமூக-ஹபாருைாதார ஆய்வுகை் சுரங்க 

நேவடிக்ககயிலிருந்து 5 கிமீ இகேயக 

மண்ேலத்திற்குை் மமற்ஹகாை்ைப்பே 

மவண்டும். திே்ே ஆதரவாைரால் வழங்க 

முன்ஹமாழியப்பே்ே உை்ளூர ்

சமூகத்திற்கு சமூக-ஹபாருைாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் ஹசல்வாக்கின் 

நேவடிக்கககை் சுே்டிக்காே்ேப்பே 

மவண்டும். முடிந்தவகர, 

ஹசயல்படுத்துவதற்கான கால 

அைவுகளுேன் அைவு பரிமாணங்கை் 

ஹகாடுக்கப்பேலாம். 

அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.12, பக்கம் எண் 

185 இன் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் 

சமூக-ஹபாருைாதார சூழலின் ஒரு 

பகுதியாக சமூக ஹபாருைாதார 

ஆய்வுகை் மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேன. 

18 தற்மபாது EC வழங்கப்பே்ே உத்மதச 

குவாரி தைத்தில் ஏமதனும் குவாரி 
நேவடிக்கககை் 

மமற்ஹகாை்ைப்பே்டிருந்தால், திே்ே 

முன்ஹமாழிபவர,் முந்கதய மதரத்ல் 

ஆகணயத்தில் ஹகாடுக்கப்பே்ே EC 

நிபந்தகனகளுக்கு விரிவான 

இணக்கத்கத, MoEF&CC, பிராந்திய 

அலுவலகத்தால் முகறயாக 

சான்றைிக்கப்பே்ே தை 

புககப்பேங்களுேன் அைிக்க 

மவண்டும். , ஹசன்கன (அல்லது) 

சம்பந்தப்பே்ே DEE/TNPCB. 

இறுதி EIA அறிக்ககயில் உை்ைவாறு 

சான்றைிக்கப்பே்ே இணக்கம் 

இகணக்கப்படும். 

19 PP ஆனது ே்மரான் வீடிமயாகவப் 

பயன்படுத்தி, ஹசயல்பாே்டின் 

அைகவயும் சுற்றியுை்ை சூழகலயும் 

ஹதைிவாகக் காே்டும் மற்றும் EIA 

அறிக்ககயின் ஒரு பகுதியாக 

வீடிமயாகவச ்சமரப்்பிக்கும். 

ஒப்புக்ஹகாண்ேது மற்றும் 

குறிப்பிேப்பே்டுை்ைது 

20  எந்தஹவாரு உண்கமத் 
தகவகலயும் மகறத்தல் அல்லது 

தவறான/புகனயப்பே்ே தரகவச ்

சமரப்்பித்தல் மற்றும் மமமல 

குறிப்பிே்டுை்ை நிபந்தகனகளுக்கு 

ஒப்புக்ஹகாண்ேது மற்றும் 

குறிப்பிேப்பே்டுை்ைது 
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இணங்கத ் தவறினால், சுற்றுசச்ூழல் 

(பாதுகாப்பு) சே்ேம், 1986 இல் தண்ேகன 

விதிககை ஈரப்்பதுேன், இந்த குறிப்பு 

விதிமுகறகை் திரும்பப் ஹபறப்பேலாம். 

SEIAA வழங்கும் கூடுதல் விவைங்கள் 

1 MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாகண 

F.No.22-6512017-\A.III மததியிே்ே: 30.09.2020 

மற்றும் 20.10.2020 இன் படி, 

முன்ஹமாழிபவர ் ஹபாது கலந்தாய்வின் 

மபாது எழுப்பப்படும் கவகலககை 

நிவரத்்தி ஹசய்வார ் மற்றும் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே அகனத்து 

நேவடிக்கககளும் சுற்றுசச்ூழலின் 

மமலாண்கம திே்ேம் ஒரு பகுதியாக 

இருக்க மவண்டும்.  

இறுதி EIA அறிக்ககயின் ஒரு 

பகுதியாக இருக்கும். 

2 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காரப்ன் 

உமிழ்வு பற்றி விரிவாக ஆய்வு 

ஹசய்வதுேன், காரப்ன் மூழ்கிகைின் 

வைரச்ச்ி மற்றும் ஹவப்பநிகல குகறப்பு 

உை்ைிே்ே பிற உமிழ்வு மற்றும் 

காலநிகல தணிப்பு நேவடிக்கககைின் 

கே்டுப்பாடு உே்பே காரப்ன் 

உமிழ்கவத் தணிப்பதற்கான 

நேவடிக்ககககை பரிந்துகரக்கும் 

இகணப்பு X, பக்கம் எண். 704-712 என 

இகணக்கப்பே்டுை்ை காற்று 

கண்காணிப்பு விவரங்கைின் ஒரு 

பகுதியாக CO ஆய்வு ஹசய்யப்பே்ேது. 

3 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு பல்லுயிர,் 

இயற்கக சுற்றுசச்ூழல், மண் 

நுண்ணுயிர ் தாவரங்கை், 

விலங்கினங்கை் மற்றும் மண் விகத 

வங்கிகை் ஆகியவற்கற ஆய்வு ஹசய்து 

இயற்கக சூழகல பராமரிப்பதற்கான 

நேவடிக்ககககை பரிந்துகரக்க 

மவண்டும். 

அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.11, பக்கம் எண். 

175 இன் ஒரு பகுதியாக உயிரியல் 

சூழல் ஆய்வு ஹசய்யப்பே்ேது. 

அப்பகுதியின் சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிரத்்தன்கமகயப் பராமரிக்க 

அகனத்து பூரவ்ீக இனங்களும் 

நேப்படும். 

4 குறிப்பிே்ே பகுதியின் நிகலயான 

மமலாண்கம மற்றும் ஹபாருே்கை் 

மற்றும் மசகவகைின் ஓே்ேத்திற்கான 

சுற்றுசச்ூழகல மீே்ஹேடுப்பதற்கு 

நேவடிக்கக பரிந்துகரக்க மவண்டும். 

இப்பகுதியின் சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிர ் தன்கமகய பராமரிக்க 

அகனத்து பூரவ்ீக இனங்களும் 

நேப்படும். 

5 திே்ே ஆதரவாைர ் மீன் வாழ்விேங்கை் 

மற்றும் அருகிலுை்ை நீரந்ிகல மற்றும் 

நீரத்்மதக்கத்தில் உணவு வகல/உணவுச ்

சங்கிலி ஆகியவற்றில் ஏற்படும் 

தாக்கத்கத ஆய்வு ஹசய்வார.் 

அருகில் உை்ை நீரந்ிகலயான 

பை்ைபாகையம் ஏரி 12.78Km, 

வேமமற்கு, ஹவை்ைலூர ் ஏரி 11.7Km, 

வேக்கு. என எந்த மீன் வாழ்விேமும் 

அருகில் இல்கல. கணிக்கப்பே்டுை்ை 

GLC இன் படி அதிகபே்ச தகர மே்ே 



 

 

  8 

வ. 

எண்
. 

நிபந்தரன இணக்கம் 

ஹசறிவு 1000 மீே்ேருக்குை் இருக்கும். 

அத்தியாயம் 4, அே்ேவகண எண். 4.1, 

பக்கம் எண். 208 இல் வழங்கப்பே்ே 

விவரங்கை், கவனிக்கப்பே்ே மதிப்பு 

மற்றும் கணிக்கப்பே்ே ஹமாத்த 

திரே்சி வரம்பிற்குை் இருக்கும். 

அத்தியாயம் 4, அே்ேவகண எண் 4.2 

பக்கம் எண் 210 இல் விவரங்கை் 

வழங்கப்பே்டுை்ைன 

6 குறிப்பு விதிமுகறகை் குறிப்பாக மண் 

ஆமராக்கியம், மண் அரிப்பு, மண்ணின் 

இயற்பியல், இரசாயன கூறுகை் மற்றும் 

நுண்ணுயிர ் கூறுகை் மீதான 

தாக்கத்கத ஆய்வு ஹசய்ய மவண்டும்.. 

பாேம் 3, பிரிவு எண் 3.7, பக்கம் எண் 

140 இல் காே்ேப்பே்டுை்ை அடிப்பகே 

ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக மண் 

ஆமராக்கிய நிகல ஹதைிவாக 

வழங்கப்படுகிறது. 

7 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காடு, 

தாவரங்கை், உை்ளூர,் 

பாதிக்கப்பேக்கூடிய மற்றும் அழிந்து 

வரும் உை்நாே்டு தாவரங்கை் மற்றும் 

விலங்கினங்கை் மீதான தாக்கத்கத 

ஆய்வு ஹசய்ய மவண்டும் 

உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

அத்தியாயம் 4 பிரிவு 4.10, பக்கம் எண் 

229 இல் வழங்கப்பே்டுை்ைது. 

8 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீே்டில், 

நிற்கும் மரங்கைில் ஏற்படும் 

பாதிப்புககை ஆய்வு ஹசய்து, 

தற்மபாதுை்ை மரங்ககை எண்ணி, 
பாதுகாப்புக்கு நேவடிக்கக எடுக்க 

மவண்டும். 

தற்மபாதுை்ை சுரங்க பசுகம அரண் 

இல்லாத ஒரு வழக்கு இது.. 

9 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

ஈரநிலங்கை், நீரந்ிகலகை், ஆறுகை் 

ஓகேகை், ஏரிகை் மற்றும் விவசாய 

இேங்கை் குறித்து ஆய்வு ஹசய்ய 

மவண்டும். 

அருகிலுை்ை நீரந்ிகல 

பை்ைபாகையம் ஏரி 12.78 கிமீ, 

வேமமற்கு, ஹவை்ைலூர ் ஏரி 11.7 கிமீ, 

வேக்கு. கணிக்கப்பே்ே GLC இன் படி 

அதிகபே்ச தகர மே்ே ஹசறிவு 

அதிகரிப்பு 1000 மீே்ேருக்குை் 

இருக்கும். அத்தியாயம் 4, 

அே்ேவகண எண். 4.1, பக்கம் எண். 208 

இல் வழங்கப்பே்ே விவரங்கை், 

கவனிக்கப்பே்ே மதிப்பு மற்றும் 

கணிக்கப்பே்ே ஹமாத்த திரே்சி 

வரம்பிற்குை் இருக்கும். அத்தியாயம் 

4, அே்ேவகண எண் 4.2 பக்கம் எண் 

210 இல் விவரங்கை் 

வழங்கப்பே்டுை்ைன 

10 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, பசுகமப் 

பகுதி மமம்பாே்டிற்கான பே்ஹஜே் 
விவரங்கை் EMP பே்ஹஜே் அத்தியாயம் 

10, அே்ேவகண 10.1, பக்கம் எண் 261-
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மற்றும் மபரிேர ் மமலாண்கமத் திே்ேம் 

உை்ைிே்ே கண்ணிஹவடி மூேல் 

திே்ேத்துேன் EMP பற்றிய விரிவான 

ஆய்வு நேத்த மவண்டும். 

281 இல் வழங்கப்பே்டுை்ைது. 

11 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, 

காலநிகல மாற்றம், ஹவப்பநிகல 

உயரவ்ு, மாசுபாடு மற்றும் மண்ணின் 

மமல் மற்றும் மண்ணுக்குக் கீமழ உை்ை 

காரப்ன் இருப்பு ஆகியவற்றின் 

தாக்கத்கத ஆய்வு ஹசய்ய மவண்டும். 

மண்ணின் மீதான தாக்கம் 

அத்தியாயம் 4, பக்கம் எண் 221 இன் 

பிரிவு 4.6.3 இல் வழங்கப்பே்டுை்ைது. 

12 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

பாதுகாக்கப்பே்ே பகுதிகை், ரிசரவ்் 

காடுகை், மதசிய பூங்காக்கை், 

தாழ்வாரங்கை் மற்றும் வனவிலங்கு 

பாகதகை், திே்ே இேத்திற்கு அருகில் 

உை்ை பாதிப்புககை ஆய்வு ஹசய்ய 

மவண்டும். 

பாதுகாக்கப்பே்ே பகுதிகை், ரிசரவ்் 

காடுகை், மதசிய பூங்காக்கை், 

தாழ்வாரங்கை் மற்றும் வனவிலங்கு 

பாகதகை் ஆய்வு பகுதியின் 10 கிமீ 

சுற்றைவில் இல்கல. 

13 திே்ே முன்ஹமாழிபவர,் அருகிலுை்ை 

பே்ோ நிலங்கைில் உை்ை 

மதாே்ேங்கைில் திே்ேத்தின் தாக்கத்கத 

ஆய்வு ஹசய்து வழங்க மவண்டும். 

மதாே்ேக்ககல, விவசாயம் மற்றும் 

கால்நகேகை். 

உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

அத்தியாயம் 4 பிரிவு 4.10, பக்கம் எண் 

229 இல் வழங்கப்பே்டுை்ைது.. 

14 திே்ே முன்ஹமாழிபவர,் ஹசயல்பாடுகை் 

மூலம் இயற்ககச ் சுற்றுசச்ூழலின் 

சாத்தியமான துண்ோடுதல் தாக்கம் 

பற்றிய விவரங்ககை ஆய்வு ஹசய்து 

அைிக்க மவண்டும். 

ஒப்புக்ஹகாண்ேது மற்றும் 

குறிப்பிேப்பே்டுை்ைது 

15 திே்ே ஆதரவாைர ்நீரந்ிகலகைில் உை்ை 

நீரவ்ாழ் தாவரங்கை் மற்றும் 

விலங்குகைின் தாக்கம் மற்றும் 

நிலப்பரப்பில் ஏற்பேக்கூடிய 

தழும்புகை், அருகிலுை்ை குகககை், 

பாரம்பரிய தைம் மற்றும் 

ஹதால்ஹபாருை் தைங்கைில் 

சாத்தியமான நில வடிவத்தில் ஏற்படும் 

மாற்றங்கை் காே்சி மற்றும் அழகியல் 

தாக்கங்ககை ஆய்வு ஹசய்து வழங்க 

மவண்டும். 

அருகிலுை்ை நீரந்ிகல 

பை்ைபாகையம் ஏரி 12.78Km, 

வேமமற்கு, ஹவை்ைலூர ் ஏரி 11.7Km, 

வேக்கு. அருகிலுை்ை குகககை், 

பாரம்பரிய தைம் மற்றும் 

ஹதால்ஹபாருை் தைங்கை் 10km 

சுற்றைவு ஆய்வு பகுதியுேன் இல்கல. 

16 சுற்றுசச்ூழலில் பிைாஸ்டிக் மற்றும் 

கமக்மராபிைாஸ்டிக் காரணமாக 

ஏற்பேக்கூடிய மாசுககை திே்ே 

முன்ஹமாழிபவர ்ஆய்வு ஹசய்து வழங்க 

அலுவலகம் மற்றும் மகன்டீனில் 

இருந்து உற்பத்தி ஹசய்யப்படும் 

பிைாஸ்டிக்கக சுரங்கம் ஹசய்வதால் 

பிைாஸ்டிக் மாசு ஏற்போது என 
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மவண்டும். சுரங்கத்தின் மபாது 

சிந்திக்கப்படும் நேவடிக்கககைால் 

நீரவ்ாழ் சூழல் மற்றும் நன்னீர ்

அகமப்புகைில் பிைாஸ்டிக் மற்றும் 

கமக்மராபிைாஸ்டிக்ஸின் சுற்றுசச்ூழல் 

அபாயங்கை் மற்றும் தாக்கங்கை் 

ஆராயப்பே்டு அறிக்ககயிேப்பேலாம். 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது மற்றும் 

மறுசுழற்சி ஹசய்பவரக்ளுக்கு 

விற்கப்போது. 

17 திே்ே முன்ஹமாழிபவர,் ரிசரவ்் 

காடுகைில் இல்லாத வனவிலங்குகைில் 

சுரங்கத்தின் தாக்கம் குறித்து விரிவான 

ஆய்வு ஹசய்ய மவண்டும் 

பாதுகாக்கப்பே்ே பகுதிகை், ரிசரவ்் 

காடுகை், மதசிய பூங்காக்கை், 

தாழ்வாரங்கை் மற்றும் வனவிலங்கு 

பாகதகை் ஆய்வு பகுதியின் 10 கிமீ 

சுற்றைவில் இல்கல. 

18 திே்ே முன்ஹமாழிபவர ் VAO 

சான்றிதகழப் ஹபற மவண்டும், 300 

மீே்ேர ் மனித வாழ்விேங்ககைக் 

குறிப்பிே மவண்டும் 

VAO சான்றிதழ் 300மீ மனித 

குடியிருப்புகை் இகணப்பு XII, பக்கம் 

எண் 715-720 ஆக 

இகணக்கப்பே்டுை்ைது. 

நிரலயான TOR 

1)  1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு 

வாரியான உற்பத்தி விவரங்கை் 

ஹகாடுக்கப்பே மவண்டும், 1994 ஆம் 

ஆண்டுக்கு முந்கதய எந்த ஒரு 

வருேத்திலும் எே்ேப்பே்ே அதிகபே்ச 

உற்பத்திகய ஹதைிவாகக் குறிப்பிே 

மவண்டும். EIA அறிவிப்பு 1994 

நகேமுகறக்கு வந்த பிறகு 

உற்பத்தியில் ஏமதனும் அதிகரிப்பு 

இருந்ததா என்பகதயும் 

திே்ேவே்ேமாகத் ஹதரிவிக்கலாம், w.r.t. 

1994 க்கு முன் எே்ேப்பே்ே அதிகபே்ச 

உற்பத்தி. 

ஹபாருந்தாது. இது மீறல் வகக 

திே்ேம் அல்ல. 

இந்த முன்ஹமாழிவு B1 வகக 

கிைஸ்ேர ் சூழ்நிகலக்கான 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கானது. 

2)  சுரங்கத்தின் உரிகமயான 
குத்தககதாரர ் முன்ஹமாழிபவர ்
என்பகத ஆதரிக்கும் ஆவணத்தின் 
நகல் ஹகாடுக்கப்பே மவண்டும். 

அகனத்து குத்தககதாரரின் 
ஹபயரிலும் LOI இன் நகல் அதாவது 
துல்லியமான பகுதி ஹதாேரப்ு கடிதம் 
இகணப்பு I, பக்கம் எண். 318-327 ஆக 

இகணக்கப்பே்டுை்ைது. 

3)  அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம், 
EIA மற்றும் ஹபாது விசாரகண 
உை்ைிே்ே அகனத்து ஆவணங்களும் 
சுரங்க குத்தகக பகுதி, உற்பத்தி 
நிகலகை், கழிவு உற்பத்தி மற்றும் 
அதன் மமலாண்கம, சுரங்க 
ஹதாழில்நுே்பம் மபான்றவற்றின் 
அடிப்பகேயில் ஒன்றுக்ஹகான்று 

குறிப்பிே்டு ஒப்புக்ஹகாண்ோர.் 
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இணக்கமாக இருக்க மவண்டும் 
மற்றும் குத்தககதாரரின் ஹபயரில் 
இருக்க மவண்டும். 

4)  சுரங்க குத்தகக பகுதியின் அகனத்து 
மூகல ஒருங்கிகணப்புகளும், உயர ்
ஹதைிவுத்திறன் பேங்கை்/ 
மோமபாஷீே், நிலப்பரப்பு தாை், 
புவியியல் மற்றும் பகுதியின் 
புவியியல் ஆகியவற்றில் 
மிககப்படுத்தப்பே்டிருக்க மவண்டும். 
முன்ஹமாழியப்பே்ே பகுதியின் 
அத்தககய பேம் நில பயன்பாடு 
மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் (மகார ்
மற்றும் பஃபர ் மண்ேலம்) பிற 
சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்ககை 
ஹதைிவாகக் காே்ே மவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதியின் 

அகனத்து மூகல 

ஒருங்கிகணப்புகளும் அத்தியாயம் 

1, பக்கம் எண்.25 இல் உை்ை உயர ்

ஹதைிவுத்திறன் பேம் 1.4 இல் 

மிககப்படுத்தப்பே்டுை்ைன. சுரங்க 

குத்தகக பகுதி மற்றும் நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்ககைக் காே்டும் மோப்மபா 

வகரபேம் (கமய மற்றும் இகேயக 

மண்ேலம்) 

5)  இந்திய சரம்வ ஆஃப் இந்தியா 
மோமபாஷீே்டில் 1:50,000 அைவில் 
அப்பகுதியின் புவியியல் வகரபேம், 
அப்பகுதியின் நில வடிவங்கைின் 
புவியியல், தற்மபாதுை்ை கனிமங்கை் 
மற்றும் அப்பகுதியின் சுரங்க வரலாறு, 
முக்கியமான நீரந்ிகலகை், ஓகேகை் 
மற்றும் ஆறுகை் மற்றும் மண்ணின் 
பண்புகை் ஆகியவற்கறக் குறிக்கும் 
தகவல் வழங்கப்பே மவண்டும். 

குத்தகக பகுதியின் புவியியல் 

வகரபேம் 10 கிமீ, 5 கிமீ சுற்றைவு 

ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது, 

அத்தியாயம்-2 பேம் எண்.2.2, பக்கம் 

எண்.74-75 

6)  சுரங்க நேவடிக்கககளுக்காக 
முன்ஹமாழியப்பே்ே நிலத்கதப் 
பற்றிய விவர 

ங்கை், அரசின் நில பயன்பாே்டுக் 
ஹகாை்ககக்கு சுரங்கம் 
இணங்குகிறதா என்ற தகவலுேன் 
ஹகாடுக்கப்பே மவண்டும்; 
சுரங்கத்திற்கான நிலத்கத 
மாற்றுவதற்கு மாநில நில 
பயன்பாே்டு வாரியம் அல்லது 
சம்மந்தப்பே்ே அதிகாரியிேம் 
அனுமதி ஹபற்றிருக்க மவண்டும். 

முன்ஹமாழியப்பே்ே நிலமானது, 

மாநிலத்தின் நிலப் பயன்பாே்டுக் 

ஹகாை்ககக்கு இணங்குவதால், 

அதன் அடிப்பகேயில் LOI அதாவது 

துல்லியமான பகுதித் ஹதாேரப்ு 

முன்ஹமாழியப்பே்ே 

குத்தககதாரருக்கு வழங்கப்பே்ே 

இகணப்பு I, பக்கம் எண். 318-327. 

7)  முன்ஹமாழியப்பே்ே நிறுவனம் அதன் 
இயக்குநரக்ை் குழுவால் 
அங்கீகரிக்கப்பே்ே நன்கு 
வகரயறுக்கப்பே்ே சுற்றுசச்ூழல் 
ஹகாை்கககயக் ஹகாண்டிருக்கிறதா 

முன்ஹமாழிபவர ்அதன் சுற்றுசச்ூழல் 

ஹகாை்கககய வடிவகமத்துை்ைார ்

மற்றும் அது இகணப்பு XI, பக்கம் 

எண். 713-714 ஆக 

இகணக்கப்பே்டுை்ைது. 
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என்பது ஹதைிவாகக் குறிப்பிேப்பே 
மவண்டும்? அப்படியானால், 
சுற்றுசச்ூழல் அல்லது வன 
விதிகை்/நிபந்தகனககை 
மீறுதல்/விலகல்/ மீறல் ஆகியவற்கற 
கவனத்தில் ஹகாை்ை 
பரிந்துகரக்கப்பே்ே ஹசயல்பாே்டு 
ஹசயல்முகற/ஹசயல்முகறகை் 
பற்றிய விைக்கத்துேன் EIA 
அறிக்ககயில் குறிப்பிேப்பேலாம்? 
சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிகனககைக் 
ககயாை்வதற்கும் EC 
நிபந்தகனகளுக்கு இணங்குவகத 
உறுதி ஹசய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் 
படிநிகல அகமப்பு அல்லது நிரவ்ாக 
உத்தரவு வழங்கப்பேலாம். 
நிறுவனத்தின் இயக்குநரக்ை் குழு 
மற்றும்/அல்லது பங்குதாரரக்ை் 
அல்லது பங்குதாரரக்ளுக்கு 
இணங்காதகவ / சுற்றுசச்ூழல் 
விதிமுகறககை மீறுதல் பற்றி 
புகாரைிக்கும் அகமப்பு, 
EIA அறிக்ககயிலும் விரிவாக 
இருக்கும். 

8)  சுரங்கப் பாதுகாப்பு ஹதாேரப்ான 
சிக்கல்கை், நிலத்தடி சுரங்கம் மற்றும் 
திறந்த காஸ்ே் சுரங்கத்தின் மபாது 
சாய்வு ஆய்வு, ஹவடிப்பு ஆய்வு 
மபான்றகவ உே்பே, விரிவாக இருக்க 
மவண்டும். ஒவ்ஹவாரு 
சந்தரப்்பத்திலும் முன்ஹமாழியப்பே்ே 
பாதுகாப்பு நேவடிக்கககை் 
வழங்கப்பே மவண்டும். 

இது ஒரு திறந்தஹவைி சுரங்கத் 
திே்ேம். ஹவடிப்பு விவரங்கை் 

அத்தியாயம்-2, பிரிவு 2.16, பக்கம் 

எண் 119 இல் 

இகணக்கப்பே்டுை்ைன. 

9)  குத்தகக சுற்றைவில் இருந்து சுரங்க 
குத்தகககயச ் சுற்றியுை்ை 10 கிமீ 
மண்ேலத்கத ஆய்வுப் பகுதி 
உை்ைேக்கும் மற்றும் EIA இல் உை்ை 
கழிவு உருவாக்கம் மபான்றகவ 
சுரங்கம் / குத்தகக காலத்தின் 
வாழ்நாை் முழுவதும் இருக்க 
மவண்டும். 

குத்தகக சுற்றைவில் இருந்து சுரங்க 

குத்தகககயச ் சுற்றி 10 கிமீ 

மண்ேலத்கத உை்ைேக்கிய ஆய்வுப் 

பகுதி, குறிப்பிே்டுை்ைபடி, EIA இல் 

உை்ை கழிவு உருவாக்கம் மபான்ற 

தரவுகை் சுரங்கத்தின் 

ஆயுளுக்கானகவ. அத்தியாயம் 2, 

பிரிவு. 2.12, பக்கம் எண். 105. 

10)  வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், மமய்சச்ல் 
நிலம், வனவிலங்கு சரணாலயம், 

 
வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், 

மமய்சச்ல் நிலம், வனவிலங்கு 
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மதசிய பூங்கா, விலங்கினங்கைின் 
இேம்ஹபயரந்்த பாகதகை், 
நீரந்ிகலகை், மனித குடியிருப்புகை் 
மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 
அம்சங்ககைக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 
பகுதியின் நில பயன்பாடு 
குறிப்பிேப்பே மவண்டும். சுரங்க 
குத்தககப் பகுதியின் நில 
பயன்பாே்டுத் திே்ேம், 
ஹசயல்பாே்டுக்கு முந்கதய, 
ஹசயல்பாே்டு மற்றும் 
ஹசயல்பாே்டுக்கு பிந்கதய 
கே்ேங்ககை உை்ைேக்கியதாக 
தயாரிக்கப்பே்டு சமரப்்பிக்கப்பே 
மவண்டும். நில பயன்பாே்டு மாற்றம் 
ஏமதனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 
ஹகாடுக்கப்பே மவண்டும். 

சரணாலயம், மதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்கைின் இேம்ஹபயரந்்த 

வழிகை், நீரந்ிகலகை், மனித 

குடியிருப்புகை் மற்றும் பிற 

சூழலியல் அம்சங்ககை விவரிக்கும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.2, பக்கம் எண் 

134 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் வனவிலங்கு 

சரணாலயம் மற்றும் மதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்கைின் இேம்ஹபயரந்்த 

பாகதகை் எதுவும் இல்கல 

11)  சுரங்க குத்தககக்கு ஹவைிமய உை்ை 
நிலப்பரப்பின் அைவு, சுரங்க 
குத்தககயிலிருந்து தூரம், அதன் நில 
பயன்பாடு மபான்ற நிலத்தின் 
விவரங்கை். R&R சிக்கல்கை் ஏமதனும் 
இருந்தால் ஹகாடுக்கப்பே மவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதிக்கு ஹவைிமய 
உை்ை நிலத்கத OB ேம்ப்கை் 
மபான்றவற்றுக்கு 
பயன்படுத்துவதற்கான எந்த 
திே்ேமும் இல்கல. திே்ேத்தில் R&R 
சிக்கல்கை் எதுவும் இல்கல. 

12)  திே்ேப் பகுதியில் ஏமதனும் வன நிலம் 
சம்பந்தப்பே்டிருந்தால், மாநில 
வனத்துகறயில் உை்ை தகுதி வாய்ந்த 
அதிகாரியின் சான்றிதகழ வழங்க 
மவண்டும். காடுகைின் நிகல குறித்து 
திே்ே ஆதரவாைர ்ஏமதனும் முரணாகக் 
கூறினால், அந்த இேத்கத மாநில 
வனத் துகற அகமசச்கத்தின் 
பிராந்திய அலுவலகத்துேன் 
இகணந்து ஆய்வு ஹசய்து, காடுகைின் 
நிகலகயக் கண்ேறியலாம், அதன் 
அடிப்பகேயில், இதில் உை்ை 
சான்றிதழ் மமமல குறிப்பிே்டுை்ைபடி 
ஹவைியிேப்படும். இதுமபான்ற எல்லா 
நிகழ்வுகைிலும், மாநில வனத் 
துகறயின் பிரதிநிதிகை் நிபுணர ்
மதிப்பீே்டுக் குழுக்களுக்கு உதவுவது 
விரும்பத்தக்கதாக இருக்கும். 

 திே்ேத்தில் வன நிலம் இல்கல. 
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13)  நிகர தற்மபாகதய மதிப்பு (NPV) 
மற்றும் இழப்பீே்டு காடு வைரப்்பு (CA) 
கவப்பு உே்பே திே்ேத்தில் 
ஈடுபே்டுை்ை உகேந்த பகுதி மற்றும் 
கன்னி வனப்பகுதிக்கான வன 
அனுமதியின் நிகல குறிப்பிேப்பே 
மவண்டும். வனத்துகற அனுமதியின் 
நககலயும் வழங்க மவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதிக்குை் வன 
நிலம் சம்பந்தப்போததால் 
ஹபாருந்தாது. 

14)  பே்டியலிேப்பே்ே பழங்குடியினர ்
மற்றும் பிற பாரம்பரிய வனவாசிகை் 
(வன உரிகமககை அங்கீகரித்தல்) 
சே்ேம், 2006ன் கீழ் வன உரிகமககை 
அங்கீகரிப்பதன் நகேமுகற நிகல 
குறிப்பிேப்பே மவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதியில் வன 
நிலம் சம்பந்தப்போததால் 
ஹபாருந்தாது. 

15)  ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை RF/PF 
பகுதிகைில் உை்ை தாவரங்கை், 
மதகவயான விவரங்களுேன் 
ஹகாடுக்கப்பே மவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதியிலிருந்து  
10 கி.மீ சுற்றைவில் வனவிலங்கு 
சரணாலயம், மதசிய பூங்கா அல்லது 
உயிரக்்மகாை காப்பகம் இல்கல. 

16)  ஆய்வுப் பகுதியின் வனவிலங்குகைின் 
மீது சுரங்கத் திே்ேத்தின் தாக்கம் 
மற்றும் விவரங்கை் 
வழங்கப்படுவகதக் கண்ேறிய ஒரு 
ஆய்வு ஹசய்யப்பே மவண்டும். 
சுற்றியுை்ை மற்றும் மவறு ஏமதனும் 
பாதுகாக்கப்பே்ே பகுதியில் உை்ை 
வனவிலங்குகைின் மீது இத்திே்ேத்தின் 
தாக்கம் மற்றும் அதற்மகற்ப, 
மதகவப்படும் விரிவான தணிப்பு 
நேவடிக்கககை், ஹசலவு 
தாக்கங்களுேன் உருவாக்கப்பே்டு, 
சமரப்்பிக்கப்பே மவண்டும். 

உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 
அத்தியாயம் 4, பிரிவு 3.10, பக்கம் 

எண் 229 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது. 

17)  மதசியப் பூங்காக்கை், சரணாலயங்கை், 
உயிரக்்மகாைக் காப்பகங்கை், 
வனவிலங்கு வழித்தேங்கை், ராம்சார ்
தைம் புலி/ யாகனகை் 
காப்பகங்கை்/(இருக்கும் மற்றும் 
முன்ஹமாழியப்பே்ேகவ), சுரங்க 
குத்தககக்கு 10 கி.மீக்குை் இருந்தால், 
அது ஹதைிவாகக் குறிப்பிேப்பே 
மவண்டும், அது முகறயாக 
அங்கீகரிக்கப்பே்ே இருப்பிே 
வகரபேத்தால் ஆதரிக்கப்பே 
மவண்டும். தகலகம வனவிலங்கு 

10 கிமீ சுற்றைவில் மதசிய 
பூங்காக்கை், சரணாலயங்கை், 
உயிரக்்மகாைக் காப்பகங்கை், 
வனவிலங்கு இேங்கை், ராம்சார ்
பகுதி புலி/ யாகனகை் 
காப்பகங்கை்/ (இருக்கும் மற்றும் 
முன்ஹமாழியப்பே்ேகவ) 
இல்லாததால் ஹபாருந்தாது. 
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காப்பாைரால், மமமல 
குறிப்பிே்டுை்ைபடி சுற்றுசச்ூழல் 
ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த 
பகுதிகை் அருகாகமயில் இருப்பதால், 
அத்தககய திே்ேங்களுக்குத் 
மதகவயான அனுமதிகய, மதசிய 
வனவிலங்கு வாரியத்தின் 
நிகலக்குழுவிேம் ஹபற்று, அதன் நகல் 
வழங்கப்பே மவண்டும். 

18)  ஆய்வுப் பகுதி [கமய மண்ேலம் 
மற்றும் இகேயக மண்ேலம் (சுரங்க 
குத்தககயின் சுற்றைவில் 10 கி.மீ 
சுற்றைவு)] பற்றிய விரிவான உயிரியல் 
ஆய்வு மமற்ஹகாை்ைப்படும். 
தாவரங்கை் மற்றும் 
விலங்கினங்கைின் விவரங்கை், 
அழிந்துவரும், உை்ளூர ் மற்றும் RET 
இனங்கை், தனித்தனியாக, கமய 
மற்றும் இகேயக மண்ேலத்திற்கு 
தனித்தனியாக, அத்தககய முதன்கம 
கை ஆய்வின் அடிப்பகேயில் 
வழங்கப்பே மவண்டும், இது 
தற்மபாதுை்ை விலங்கினங்கைின் 
அே்ேவகணகய ஹதைிவாகக் 
குறிக்கிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் 
ஏமதனும் திே்ேமிேப்பே்ே 
விலங்கினங்கை் காணப்பே்ோல், 
அவற்கறப் பாதுகாப்பதற்கான 
பே்ஹஜே் ஒதுக்கீடுகளுேன் 
மதகவயான திே்ேமும் மாநில வனம் 
மற்றும் வனவிலங்குத் துகறயுேன் 
கலந்தாமலாசித்து, விவரங்கை் 
அைிக்கப்பே மவண்டும். அகத 
ஹசயல்படுத்த மதகவயான நிதி 
ஒதுக்கீடு திே்ே மதிப்பின் ஒரு 
பகுதியாக ஹசய்யப்பே மவண்டும். 

திே்ேப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றைவில் 

உை்ை உயிரியல் ஆய்வு (தாவர 

மற்றும் விலங்கினங்கை்) விவரங்கை் 

அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.11, பக்கம் 

எண். 96 முதல் 105 வகர 

இகணக்கப்பே்டுை்ைன. 

19)  'அதிகமாக மாசுபே்ேதாக' 
அறிவிக்கப்பே்ே பகுதிகை் அல்லது 
'ஆரவைி வரம்பின்' கீழ் வரக்கூடிய 
திே்ேப் பகுதிகை் (சுரங்க 
நேவடிக்கககளுக்கான நீதிமன்றக் 
கே்டுப்பாடுககை ஈரக்்கும்) 
ஆகியகவயும் குறிப்பிேப்பே 

சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 
சுற்றைவில் கடுகமயான மாசுபே்ே 
பகுதி எதுவும் இல்கல. மமலும், இந்த 
திே்ேம் 'ஆரவை்ைி மகலத்ஹதாேரின்' 
கீழ் வரவில்கல. 
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மவண்டும், மமலும் மதகவப்படும் 
இேங்கைில், பரிந்துகரக்கப்பே்ே 
அதிகாரிகைின் அனுமதிச ்
சான்றிதழ்கை், TNPCB அல்லது மாநில 
சுரங்கத் துகற பாதுகாக்கப்பே்டு, 
உத்மதச சுரங்க நேவடிக்கககை் 
பரிசீலிக்கப்படும் வககயில் 
வழங்கப்பே மவண்டும். 

20)  இமதமபால், கேமலார திே்ேங்களுக்கு, 
CRZ வகரபேம், LTL ஐ வகரயறுக்கும் 
அங்கீகரிக்கப்பே்ே ஏஹஜன்சிகைில் 
ஒன்றால் முகறயாக 
அங்கீகரிக்கப்பே்ேது. HTL, CRZ பகுதி, 
சுரங்க குத்தகக w.r.t CRZ இேம், 
சதுப்புநிலங்கை் மபான்ற கேற்ககர 
அம்சங்கை், ஏமதனும் இருந்தால், 
வழங்கப்பே மவண்டும். (குறிப்பு: CRZ 
இன் கீழ் வரும் சுரங்கத் திே்ேங்களும் 
சம்பந்தப்பே்ே கேமலார மண்ேல 
மமலாண்கம ஆகணயத்தின் 
ஒப்புதகலப் ஹபற மவண்டும்). 

திே்ேம் CRZ கீழ் வராது. 

21)  திே்ேத்தால் பாதிக்கப்பே்ே 
மக்களுக்கான R&R திே்ேம்/இழப்பீடு 
விவரங்கை் (PAP) அைிக்கப்பே 
மவண்டும். R&R திே்ேத்கதத் 
தயாரிக்கும் மபாது, ஹதாேரப்ுகேய 
மாநில/மதசிய மறுவாழ்வு & 
மீை்குடிமயற்றக் ஹகாை்கககய 
பாரக்வயில் கவத்திருக்க மவண்டும். 
எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் சமூகத்தின் பிற 
நலிவகேந்த பிரிவினகரப் 
ஹபாறுத்தமே்டில், அவரக்ைின் 
மதகவககை மதிப்பிடுவதற்கு குடும்ப 
வாரியாக, மதகவ அடிப்பகேயிலான 
மாதிரி கணக்ஹகடுப்பு 
மமற்ஹகாை்ைப்பே மவண்டும், மமலும் 
அதற்மகற்ப ஹசயல் திே்ேங்ககைத் 
தயாரித்து சமரப்்பிக்க மவண்டும். 
மாநில அரசின் துகறகை். சுரங்க 
குத்தகக பகுதியில் அகமந்துை்ை 
கிராமங்கை் மாற்றப்படுமா 
இல்கலயா என்பகத ஹதைிவாக 
ஹவைிப்படுத்தலாம். கிராமங்ககை 

புனரவ்ாழ்வு மற்றும் மீை்குடிமயற்றம் 
இல்கல. பே்ோ நிலம் என 
வககப்படுத்தப்பே்ே நிலம் 
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மாற்றுவது ஹதாேரப்ான 
பிரசச்கனகை், அவற்றின் R&R மற்றும் 
சமூக-ஹபாருைாதார அம்சங்கை் 
உே்பே, அறிக்ககயில் விவாதிக்கப்பே 
மவண்டும். 

22)  ஒரு பருவம் (பருவமகழ அல்லாதது) 
[அதாவது. மாரச்-்மம (மகாகே காலம்); 
அக்மோபர-்டிசம்பர ்
(மகழக்காலத்திற்கு முந்கதய காலம்), 
டிசம்பர-்பிப்ரவரி (குைிரக்ாலம்)] CPCB 
2009 அறிவிப்பின்படி சுற்றுப்புற 
காற்றின் தரம் குறித்த முதன்கம 
அடிப்பகேத் தரவு, நீர ்தரம், இகரசச்ல் 
நிகல, மண் மற்றும் தாவரங்கை் 
மற்றும் விலங்கினங்கை் 
மசகரிக்கப்பே்டு, AAQ மற்றும் பிற 
இவ்வாறு ஹதாகுக்கப்பே்ே தரவு EIA 
மற்றும் EMP அறிக்ககயில் மததி 
வாரியாக வழங்கப்படுகிறது. தைம் 
சாரந்்த வானிகல தரவுகளும் 
மசகரிக்கப்பே மவண்டும். 
கண்காணிப்பு நிகலயங்கைின் 
இருப்பிேம் ஆய்வுப் பகுதி 
முழுவகதயும் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வககயில் 
இருக்க மவண்டும் மற்றும் முன் 
மமலாதிக்க காற்றின் திகச மற்றும் 
உணரத்ிறன் ஏற்பிகைின் 
இருப்பிேத்கதக் கருத்தில் ஹகாண்டு 
நியாயப்படுத்த மவண்டும். சுரங்க 
குத்தககக்கு 500 மீே்ேருக்குை் 
குகறந்த பே்சம் ஒரு கண்காணிப்பு 
நிகலயம் இருக்க மவண்டும். PM10 இன் 
கனிம கலகவ, குறிப்பாக இலவச 
சிலிக்காவிற்கு, ஹகாடுக்கப்பே 
மவண்டும். 

மாரச் ் 2022 முதல் மம 2022 வகர 
கமய மண்ேலம் மற்றும் இகேயக 
மண்ேலத்தில் அடிப்பகே 
சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 
நேத்தப்பே்ேது. ஆய்வுக் காலத்தில் 
தைத்தின் குறிப்பிே்ே வானிகல 
தரவுகளும் மசகரிக்கப்பே்ேன. 
கண்காணிப்பு இருப்பிே விவரங்கை் 
மற்றும் கண்காணிப்பு முடிவுகை் 
அத்தியாயம் 3 இல் 
விவாதிக்கப்பே்டுை்ைன. 

23)  பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் 
திே்ேத்தின் தாக்கத்கத கணிக்க 
காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் 
மமற்ஹகாை்ைப்பே மவண்டும். கனிமப் 
மபாக்குவரத்துக்கான வாகனங்கைின் 
இயக்கத்தின் தாக்கத்கதயும் 
கருத்தில் ஹகாை்ை மவண்டும். 

அத்தியாயம்-4, பிரிவு 4.3, பக்கம் எண் 

205 இல் இகணக்கப்பே்டுை்ைபடி 
சாதாரண கல் சுரங்கத் 
திே்ேத்திற்காக காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் 

மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேது, அமத சமயம் 

சுரங்கம் காரணமாக அதிகரிப்பு 
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பயன்படுத்தப்பே்ே மாதிரியின் 
விவரங்கை் மற்றும் மாேலிங் ஹசய்ய 
பயன்படுத்தப்படும் உை்ைீே்டு 
அைவுருக்கை் வழங்கப்பே மவண்டும். 
காற்றின் தர வகரயகறகை், தைத்தின் 
இருப்பிேம், உணரத்ிறன் ஏற்பிகைின் 
இருப்பிேம், ஏமதனும் இருந்தால், 
இருப்பிே வகரபேத்தில் ஹதைிவாகக் 
காே்ேப்படும். முன் ஆதிக்கம் 
ஹசலுத்தும் காற்றின் திகசகயக் 
காே்டும் காற்று மராஜாக்கை் 
வகரபேத்தில் குறிப்பிேப்பேலாம். 

அே்ேவகண 4.2, பக்கம் எண் 210 இல் 

வழங்கப்பே்டுை்ைது.  

 

24)  திே்ேத்திற்கான நீர ் மதகவ, அதன் 
இருப்பு மற்றும் ஆதாரம் ஆகியகவ 
வழங்கப்பே மவண்டும். விரிவான நீர ்
சமநிகலயும் வழங்கப்பே மவண்டும். 
திே்ேத்திற்கு மதகவயான நன்னீர ்
மதகவகய குறிப்பிே மவண்டும். 

திே்ேத்திற்கான நீர ் மதகவ மற்றும் 
ஆதாரம் அே்ேவகண எண் 2.2 இல் 
அத்தியாயம் 2, பக்கம் எண் 91-92 இல் 
விரிவாக ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது. 

25)  திே்ேத்திற்கு மதகவயான அைவு 
தண்ணீர ் எடுப்பதற்கு தகுதியான 
அதிகாரியிேம் இருந்து மதகவயான 
அனுமதி வழங்கப்பே மவண்டும். 

ஹபாருந்தாது 

அருகில் உை்ை கிராமங்கைில் 
இருந்து தண்ணீர ்எடுக்கப்படும் 

26)  திே்ேத்தில் மமற்ஹகாை்ை 
உத்மதசிக்கப்பே்டுை்ை நீர ் பாதுகாப்பு 
நேவடிக்கககை் பற்றிய விைக்கம் 
அைிக்கப்பே மவண்டும். திே்ேத்தில் 
முன்ஹமாழியப்பே்டுை்ை மகழநீர ்
மசகரிப்பு பற்றிய விவரங்கை் ஏமதனும் 
இருந்தால் வழங்கப்பே மவண்டும். 
மமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்ஆகிய 
இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் 
இத்திே்ேத்தின் தாக்கம் 
மதிப்பிேப்பே்டு, மதகவப்பே்ோல், 
மதகவயான பாதுகாப்பு 
நேவடிக்கககை் வழங்கப்பே 
மவண்டும். 

மகழநீர ் மசகரிப்பு நேவடிக்கககை் 

உே்பே முன்ஹமாழியப்பே்ே நீர ்

பாதுகாப்பு நேவடிக்கககை் 

அத்தியாயம் 10, பிரிவு 10.4.4., பக்கம் 

எண் 259 இல் விவாதிக்கப்பே்டுை்ைது. 

27)  மமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்ஆகிய 
இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் 
இத்திே்ேத்தின் தாக்கம் 
மதிப்பிேப்பே்டு, மதகவப்பே்ோல், 
மதகவயான பாதுகாப்பு 
நேவடிக்கககை் வழங்கப்பே 
மவண்டும். 

மமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்

சூழலில் திே்ேத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

மதகவயான கே்டுப்பாே்டு 

நேவடிக்கககை் அத்தியாயம் 4, 

பிரிவு 4.5, பக்கம் எண் 217 இல் 

விவாதிக்கப்பே்டுை்ைன. 
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28)  உண்கமயான கண்காணிக்கப்பே்ே 
தரவுகைின் அடிப்பகேயில், மவகல 
ஹசய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 
என்பது ஹதைிவாகக் காே்ேப்பேலாம். 
இது சம்பந்தமாக மதகவயான தரவு 
மற்றும் ஆவணங்கை் 
வழங்கப்பேலாம். மவகல நிலத்தடி நீர ்
அே்ேவகணகய ஹவே்டும் பே்சத்தில், 
ஒரு விரிவான நீர ் புவியியல் ஆய்வு 
மமற்ஹகாை்ைப்பே்டு, அறிக்கககய 
மற்றவற்றுக்கு இகேமயயான 
அறிக்கக சமரப்்பிக்க மவண்டும். 
தற்மபாதுை்ை நீரந்ிகலகைின் 
விவரங்கை் மற்றும் இந்த 
நீரந்ிகலகைில் சுரங்க 
நேவடிக்கககைின் தாக்கம் ஆகியகவ 
அேங்கும். நிலத்தடி நீருக்கு அடியில் 
மவகல ஹசய்வதற்கும், நிலத்தடி நீகர 
உறிஞ்சுவதற்கும் மத்திய நிலத்தடி நீர ்
ஆகணயத்திேம் மதகவயான 
அனுமதிகயப் ஹபற்று அதன் நகல் 
வழங்கப்பே மவண்டும். 

திே்ே காலம் மற்றும் கருத்தியல் 

திே்ேத்தின்படி என்னுகேய 

வாழ்நாைில் சுரங்க நேவடிக்கககை் 

நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிோது. 

என்னுகேய மவகலகைின் திே்ே 

வகரபேம் W.R.T. நிலத்தடி நீர ்

அே்ேவகண அத்தியாயம் 4, பேம் 4.6, 

பக்கம் எண் 218 இல் 

காே்ேப்பே்டுை்ைது. 

29)  குத்தககப் பகுதி வழியாகச ் ஹசல்லும் 
பருவகால அல்லது மவறு எந்த 
நீமராகேயின் விவரங்கை் மற்றும் 
முன்ஹமாழியப்பே்ே மாற்றம் / 
திகசதிருப்பல், ஏமதனும் இருப்பின், 
அது நீரியல் துகறயில் ஏற்படும் 
தாக்கம் ஆகியவற்கறக் ஹகாண்டு வர 
மவண்டும். 

சுரங்கப் பகுதி வழியாக பருவகால 
நீமராகேமயா அல்லது நல்லாமவா 
இல்கல. 

30)  தைத்தின் உயரம், மவகல ஹசய்யும் 
ஆழம், நிலத்தடி நீர ் அே்ேவகண 
மபான்றகவ. AMSL மற்றும் bgl 
இரண்டிலும் வழங்கப்பே மவண்டும். 
அதற்கான திே்ே வகரபேமும் 
வழங்கப்பேலாம். 

அதிக உயரம்: 402 AMSL 

தகர மே்ேத்திற்கு கீமழ 32 மீ 
(2மீ கிராவல் + 30மீ சாதாரண கல்) 

31)  காலக்ஹகடுவுேன் கூடிய 
முற்மபாக்கான பசுகமப் பே்கே 
மமம்பாே்டுத் திே்ேம் அே்ேவகண 
வடிவத்தில் (மநரியல் மற்றும் அைவு 
கவமரஜ், தாவர இனங்கை் மற்றும் கால 
அைவு ஆகியவற்கறக் குறிக்கும்) 
தயாரிக்கப்பே்டு சமரப்்பிக்கப்பே 

முற்மபாக்கான பசுகம மண்ேல 

மமம்பாே்டுத் திே்ேம் 

தயாரிக்கப்பே்டு, சுரங்கத் தே்டு 

எண். IV. மதாே்ேம் பற்றிய விவரங்கை் 

அத்தியாயம் 4, பிரிவு 4.11 பக்கம் எண் 

230 இன் ஒரு பகுதியாகும். 
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மவண்டும், அகத மனதில் கவத்து, 
திே்ேம் ஹதாேங்கும் மபாது அகதமய 
ஹசயல்படுத்த மவண்டும். மதாே்ேம் 
மற்றும் ஈடுஹசய்யும் காடு வைரப்்பின் 
கே்ேம் வாரியான திே்ேம், 
மதாே்ேத்தின் கீழ் உை்ை பகுதி மற்றும் 
நேப்பே மவண்டிய இனங்கை் 
ஆகியவற்கறக் குறிக்கும் வககயில் 
ஹதைிவாக பே்டியலிேப்பே மவண்டும். 
ஏற்கனமவ நேவு ஹசய்த விவரங்ககை 
அைிக்க மவண்டும். பசுகமப் 
பே்கேக்கு மதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ே தாவர 
இனங்கை் அதிக சுற்றுசச்ூழல் 
மதிப்கபக் ஹகாண்டிருக்க மவண்டும் 
மற்றும் உை்ளூர ் மற்றும் பூரவ்ீக 
இனங்கை் மற்றும் மாசுபாே்கே 
ஹபாறுத்துக்ஹகாை்ளும் இனங்கை் 
ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் 
அைித்து உை்ளூர ் மக்களுக்கு நல்ல 
பயன்பாே்டு மதிப்பாக இருக்க 
மவண்டும். 

32)  இத்திே்ேத்தின் காரணமாக உை்ளூர ்
மபாக்குவரத்து உை்கே்ேகமப்பில் 
ஏற்படும் தாக்கம் சுே்டிக்காே்ேப்பே 
மவண்டும். தற்மபாகதய சாகல 
வகலயகமப்பில் (திே்ேப் பகுதிக்கு 
ஹவைிமய உை்ைகவ உே்பே) 
திே்ேத்தின் விகைவாக டிரக் 
மபாக்குவரத்தில் திே்ேமிேப்பே்ே 
அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கும் சுகமகயக் 
ககயாளும் திறன் உை்ைதா 
என்பகதக் குறிக்கும் வககயில் 
ஹசயல்பே மவண்டும். 
உை்கே்ேகமப்கப 
மமம்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு, 
சிந்திக்கப்பே்ோல் (மாநில அரசு 
மபான்ற பிற நிறுவனங்கைால் 
எடுக்கப்படும் நேவடிக்கக உே்பே) 
திே்ே ஆதரவாைர ் இந்திய சாகல 
காங்கிரஸின் வழிகாே்டுதல்கைின்படி 
மபாக்குவரத்தின் தாக்கத்கத ஆய்வு 
ஹசய்ய மவண்டும். 

திே்ேத்தால் உை்ளூர ் மபாக்குவரத்து 

உை்கே்ேகமப்பில் ஏற்படும் பாதிப்பு 

மதிப்பிேப்பே்டுை்ைது. உை்ளூர ்

மபாக்குவரத்தில் அதிக பாதிப்பு 

இருக்காது. முன்ஹமாழியப்பே்ே 

சுரங்க நேவடிக்ககயின் 

மபாக்குவரத்து அேரத்்தி 

அத்தியாயம்-4, பிரிவு எண்.4.9, பக்கம் 

எண். 226 EIA/EMP அறிக்ககயில் 

இகணக்கப்பே்டுை்ைது. 
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33)  சுரங்கத் ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு 
வழங்கப்படும் ஆன்கசே் தங்குமிேம் 
மற்றும் வசதிகை் பற்றிய விவரங்கை் 
EIA அறிக்ககயில் மசரக்்கப்பே 
மவண்டும். 

சுரங்கத் ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு 

வழங்கப்பே மவண்டிய தை வசதிகை் 

பற்றிய விவரங்கை் அத்தியாயம் 2, 

பக்கம் எண் 126 இல் பிரிவு 2.19 இல் 

ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைன. 

34)  சுரங்கத்திற்குப் பிந்கதய நிலப் 
பயன்பாடு மற்றும் 
ஹவே்டிஹயடுக்கப்பே்ே பகுதிககை 
(திே்ேங்களுேன் மற்றும் மபாதுமான 
எண்ணிக்ககயிலான பிரிவுகளுேன்) 
மீைகமத்தல் மற்றும் மீே்ேகமத்தல் 
ஆகியகவ EIA அறிக்ககயில் 
ஹகாடுக்கப்பே மவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதியின் 

கருத்தியல் திே்ேம் மற்றும் பிரிவு 

அத்தியாயம்-2, பேம் எண். 2.7, பக்கம் 

எண். 121-123 இல் 

ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது. 

35)  இந்தத் திே்ேத்தின் ஹதாழில்சார ்
சுகாதார பாதிப்புகை் 
எதிரப்ாரக்்கப்பே மவண்டும் மற்றும் 
முன்ஹமாழியப்பே்ே தடுப்பு 
நேவடிக்கககை் விரிவாக 
விவரிக்கப்பே மவண்டும். முன் மவகல 
வாய்ப்பு மருத்துவ பரிமசாதகன 
மற்றும் காலமுகற மருத்துவ 
பரிமசாதகன அே்ேவகணகை் பற்றிய 
விவரங்கை் EMP இல் இகணக்கப்பே 
மவண்டும். சுரங்கப் பகுதியில் 
முன்ஹமாழியப்பே்ே மதகவயான 
வசதிகளுேன் கூடிய திே்ேக் 
குறிப்பிே்ே ஹதாழில்சார ் சுகாதாரத் 
தணிப்பு நேவடிக்கககை் விரிவாக 
இருக்கலாம். 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் ஹதாழில்சார ்

சுகாதார பாதிப்புகை் மற்றும் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே தடுப்பு 

நேவடிக்கககை் பற்றிய விவரங்கை் 

அத்தியாயம் 4, பக்கம் எண் 222 இல் 

பிரிவு 4.8 இல் 

விவாதிக்கப்பே்டுை்ைன. 

36)  இத்திே்ேத்தின் ஹபாது சுகாதார 
தாக்கங்கை் மற்றும் பாதிப்பு 
மண்ேலத்தில் உை்ை மக்களுக்கான 
ஹதாேரப்ுகேய நேவடிக்கககை் 
முகறயாக மதிப்பீடு ஹசய்யப்பே 
மவண்டும் மற்றும் முன்ஹமாழியப்பே்ே 
தீரவ்ு நேவடிக்கககை் பே்ஹஜே் 
ஒதுக்கீடுகளுேன் விரிவாக 
விவரிக்கப்பே மவண்டும். 

திே்ேத்தால் ஏற்படும் ஹபாது 

சுகாதார பாதிப்புகை் அத்தியாயம் 4, 

பக்கம் எண் 225 இல் பிரிவு 4.8.3 இல் 

விவாதிக்கப்பே்டுை்ைது. 

37)  திே்ே ஆதரவாைரால் வழங்க 
முன்ஹமாழியப்பே்ே உை்ளூர ்
சமூகத்திற்கு சமூகப் ஹபாருைாதார 
முக்கியத்துவம் மற்றும் ஹசல்வாக்கின் 
நேவடிக்கககை் சுே்டிக்காே்ேப்பே 

சமூகப் ஹபாருைாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் ஹசல்வாக்கு 

என்பது அத்தியாயம் 8, திே்ேப் 

பயன்கைின் ஒரு பகுதியாகும். 

அகனத்து CER ஹசயல்பாடுகளும் 
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மவண்டும். முடிந்தவகர, 
ஹசயல்படுத்துவதற்கான கால 
அைவுகளுேன் அைவு பரிமாணங்கை் 
ஹகாடுக்கப்பேலாம். 

சுரங்க நேவடிக்கககைின் 1 ஆம் 

ஆண்டில் முடிக்கப்படும் 

38)  சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புககைத் தணிக்க 
விரிவான சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கமத் 
திே்ேம் (EMP), நில பயன்பாே்டின் 
மாற்றம், விவசாயம் மற்றும் மமய்சச்ல் 
நிலங்கைின் இழப்பு, ஏமதனும் 
இருந்தால், ஹதாழில்சார ் சுகாதார 
பாதிப்புகை் மற்றும் 
முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்திற்கு 
குறிப்பிே்ே பிற பாதிப்புகை் ஆகியகவ 
அேங்கும். 

திே்ேத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்கம திே்ேம் அத்தியாயம் 9 

இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பே்டுை்ைது. 

39)  ஹபாது கருத்துக் மகே்பு புை்ைிகை் 
மற்றும் திே்ே முன்ஹமாழிபவரின் 
அரப்்பணிப்பு மற்றும் காலக்ஹகடுவு 
ஹசயல் திே்ேத்துேன் அகத 
ஹசயல்படுத்த பே்ஹஜே் ஏற்பாடுகை் 
வழங்கப்பே மவண்டும் மற்றும் 
திே்ேத்தின் இறுதி EIA/EMP 
அறிக்ககயில் இகணக்கப்பே 
மவண்டும். 

இது ஹபாது விசாரகணக்காக 

சமரப்்பிக்கப்பே்ே வகரவு EIA 

அறிக்கக. 

40)  திே்ேத்திற்கு எதிராக நிலுகவயில் 
உை்ை வழக்குகைின் விவரங்கை், 
ஏமதனும் இருந்தால், திே்ேத்திற்கு 
எதிராக ஏமதனும் நீதிமன்றத்தால் 
நிகறமவற்றப்பே்ே வழிகாே்டுதல் / 
உத்தரவுேன் ஹகாடுக்கப்பே 
மவண்டும். 

திே்ேத்திற்கு எதிராக எந்த வழக்கும் 
நிலுகவயில் இல்கல. 

41)  திே்ேத்தின் ஹசலவு (மூலதனச ் ஹசலவு 
மற்றும் ஹதாேர ்ஹசலவு) அத்துேன் EMP 
ஐ ஹசயல்படுத்துவதற்கான ஹசலவும் 
ஹதைிவாக குறிப்பிேப்பே மவண்டும். 

 
திே்ேச ்ஹசலவு: 82,47,000/- 
EMP ஹசலவு: 11,870,583/- 
CER ஹசலவு:5,00,000/- 

42)  மபரிேர ்மமலாண்கமத் திே்ேம் 
தயாரிக்கப்பே்டு, EIA/EMP 
அறிக்ககயில் மசரக்்கப்படும். 

மபரிேர ் மமலாண்கம திே்ேம் 

அத்தியாயம் 7, பக்கம் எண் 244 இன் 

பிரிவு 7.3 இல் மசரக்்கப்பே்டுை்ைது. 

43)  திே்ேம் ஹசயல்படுத்தப்பே்ோல், 
திே்ேத்தின் பலன்கை் விவரிக்கப்பே 
மவண்டும். திே்ேத்தின் பலன்கை், 
சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், ஹபாருைாதாரம், 
மவகல வாய்ப்பு மபான்றவற்கற 
ஹதைிவாகக் குறிக்கும். 

திே்ேப் பயன்கை் அத்தியாயம் 8 இல் 

ஹதைிவாகக் குறிப்பிேப்பே்டுை்ைன. 

பக்கம் எண். 253-254. 
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44)  மமற்கூறியவற்கறத் தவிர, கீமழ 
குறிப்பிேப்பே்டுை்ை ஹபாதுவான 
குறிப்புகளும் பின்பற்றப்பே 
மவண்டும்:- 

1.  EIA/EMP அறிக்ககயின் 
நிரவ்ாகச ்சுருக்கம் 

2. அகனத்து ஆவணங்களும் 
குறியீே்டு மற்றும் ஹதாேரச்ச்ியான 
பக்க எண்ணுேன் சரியாகக் 
குறிப்பிேப்பே மவண்டும். 

3. அறிக்ககயில் குறிப்பாக 
அே்ேவகணகைில் தரவு 
வழங்கப்பே்ோல், தரவு 
மசகரிக்கப்பே்ே காலம் மற்றும் 
ஆதாரங்கை் குறிப்பிேப்பே மவண்டும். 

4.  

 

4.  MoEF&CC/NABL அங்கீகாரம் ஹபற்ற 
ஆய்வகங்ககைப் பயன்படுத்தி நீர,் 
காற்று பற்றிய அகனத்து 
பகுப்பாய்வு/மசாதகன 
அறிக்ககககையும் இகணக்க 
மவண்டும். மண், இகரசச்ல் 
மபான்றகவ. திே்ேத்தின் மதிப்பீே்டின் 
மபாது அகனத்து அசல் 
பகுப்பாய்வு/மசாதகன 
அறிக்கககளும் இருக்க மவண்டும். 
5. வழங்கப்பே்ே ஆவணங்கை் 
ஆங்கிலம் அல்லாத மவறு ஹமாழியில் 
இருந்தால், ஆங்கில ஹமாழிஹபயரப்்பு 
வழங்கப்பே மவண்டும். 

6. 6. அகமசச்கத்தால் முன்னர ்
வகுக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேங்கைின் 
சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீே்டிற்கான 
மகை்வித்தாை் நிரப்பப்பே்டு 
சமரப்்பிக்கப்படும். 

7.    7.  EIA அறிக்கககயத் தயாரிக்கும் 
மபாது, MoEF&CC வழங்கிய 
ஆதரவாைரக்ளுக்கான 
அறிவுறுத்தல்கை் மற்றும் 
ஆமலாசகரக்ளுக்கான 
அறிவுறுத்தல்கை் O.M. இந்த 
அகமசச்கத்தின் இகணயதைத்தில் 

EIA/EMP ஐத் தயாரிக்கும் மபாது 
அகனத்து ஹபாதுவானது 
பின்பற்றப்படுகிறது. 
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கிகேக்கும் எண். J-11013/41/2006-1 A.ll (l) 
மததியிே்ே ஆகஸ்ே் 4, 2009, 
பின்பற்றப்பே மவண்டும்.  

      8. அடிப்பகே மநாக்கம் மற்றும் திே்ே 
அைவுருக்கைில் ஏமதனும் மாற்றங்கை் 
ஹசய்யப்பே்டிருந்தால் (படிவம்-I 
மற்றும் TOR ஐப் பாதுகாப்பதற்கான PFR 
இல் சமரப்்பிக்கப்பே்ேகவ) 
அத்தககய மாற்றங்களுக்கான 
காரணங்களுேன் MoEF&CC யின் 
கவனத்திற்குக் ஹகாண்டு வரப்பே 
மவண்டும், மமலும் அனுமதி ஹபறப்பே 
மவண்டும். மமலும் மாற்றப்பே 
மவண்டும். வகரவு EIA/EMP இன் 
கே்ேகமப்பு மற்றும் உை்ைேக்கத்தில் 
ஹபாது விசாரகணக்குப் பின் ஏற்படும் 
மாற்றங்கை் (P.H. 
ஹசயல்முகறயிலிருந்து எழும் 
மாற்றங்கை் தவிர) திருத்தப்பே்ே 
ஆவணங்களுேன் PH ஐ மீண்டும் 
நேத்த மவண்டும். 

8. அடிப்பகே மநாக்கம் மற்றும் திே்ே 
அைவுருக்கைில் ஏமதனும் மாற்றங்கை் 
ஏற்பே்ோல் (TOR ஐப் 
பாதுகாப்பதற்காக படிவம்-I மற்றும் 
PFR இல் சமரப்்பிக்கப்பே்ேகவ) 
அத்தககய மாற்றங்களுக்கான 
காரணங்களுேன் MoEF&CC யின் 
கவனத்திற்குக் ஹகாண்டு வரப்பே 
மவண்டும், மமலும் அனுமதி ஹபறப்பே 
மவண்டும். மமலும் மாற்றப்பே 
மவண்டும். EIA/EMP வகரவின் 
கே்ேகமப்பு மற்றும் உை்ைேக்கத்தில் 
ஹபாது விசாரகண மாற்றங்களுக்குப் 
பிறகு (பி.எச.் ஹசயல்முகறயின் பிற 
மாற்றங்கை்) திருத்தப்பே்ே 
ஆவணங்களுேன் மீண்டும் Ph ஐ நேத்த 
மவண்டும். 

9.  9. சுற்றறிக்கக எண். J-11011/61S/2010-
IA.ll(l) மததியிே்ே 30.5.2012, திே்ேத்தின் 
தற்மபாகதய ஹசயல்பாடுகளுக்கான 
சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியில் 
குறிப்பிேப்பே்டுை்ை நிபந்தகனகைின் 
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இணக்க நிகலயின் 
சான்றைிக்கப்பே்ே அறிக்கக, 
பிராந்திய அலுவலகத்திலிருந்து 
ஹபறப்பே மவண்டும். சுற்றுசச்ூழல், 
வனம் மற்றும் காலநிகல மாற்ற 
அகமசச்கம், ஹபாருந்தக்கூடியது. 

1. 10. EIA அறிக்ககயில் (i) முக்கிய 

நிலப்பரப்பு அம்சங்கை், வடிகால் 

மற்றும் சுரங்கப் பகுதி, (ii) புவியியல் 

வகரபேங்கை் மற்றும் பிரிவுகை் 

மற்றும் (iii) சுரங்கக் குழியின் பிரிவுகை் 

மற்றும் ஹவைிப்புறக் குப்கபகை் 

ஏமதனும் இருந்தால், பகுதியின் 

மமற்பரப்புத் திே்ேமும் இருக்க 

மவண்டும். , அருகில் உை்ை பகுதியின் 

நில அம்சங்ககை ஹதைிவாகக் 

காே்டுகிறது. 
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குறிப்பிட்ட நிபந்தரனகள் 

1 குறிப்பாக காற்று மாசுபாடு, நீர ்

மாசுபாடு மற்றும் சுகாதார பாதிப்புகை் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பகேயில் 

சுற்றுசச்ூழகலக் குறிக்கும் வககயில் 

குவாரி கிைஸ்ேரில் 

மமற்ஹகாை்ைப்படும் சுரங்க 

நேவடிக்கககைின் காரணமாக 

ஒே்டுஹமாத்த மற்றும் விரிவான 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீே்டு ஆய்கவ 

முன்ஹமாழிபவர ் மமற்ஹகாை்வார,் 

அதன்படி சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கமத் 
திே்ேம் சம்பந்தப்பே்ே குவாரி மற்றும் 

சுற்றியுை்ை குடியிருப்புககை மனதில் 

கவத்து தயார ்ஹசய்யப்பே்ேது 

குவாரி குழுமத்தில் 

மமற்ஹகாை்ைப்பே்ே சுரங்க 

நேவடிக்கககைால் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகை் 

மற்றும் அதன் தணிப்பு 

நேவடிக்கககை் வகரவு EIA 

அறிக்ககயின் அத்தியாயம் 7, பிரிவு 

7.4, பக்கம் எண் 247 இல் 

காே்ேப்பே்டுை்ைது 

2 15.01.2016 க்குப் பிறகு 

முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்க குத்தககப் 

பகுதியில் சுரங்க நேவடிக்ககககை 

முன்ஹமாழிபவர ் ஏற்கனமவ 

மமற்ஹகாண்டிருந்தால், 

முன்ஹமாழிபவர ் AD/DD, சுரங்கங்கைில் 

இருந்து பின்வரும் விவரங்ககை 

அைிக்க மவண்டும், 

a) AD/DD சுரங்கங்கைால் வழங்கப்பே்ே 

ககேசி பணி அனுமதியுேன் முந்கதய 

சுரங்கங்கைின் ஹசயல்பாடு மற்றும் 

நிறுத்தத்தின் காலம் என்ன? 

b) ஹவே்டிஹயடுக்கப்பே்ே கனிமங்கைின் 

அைவு. 

c) எந்த ஒரு வருேத்திலும் அகேந்த 

அதிகபே்ச உற்பத்தி 

ஈ) சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பே்ே 

ஆழத்தின் விவரம். 

e) முன்னர ் அகேயப்பே்ே சுரங்கத்தின் 

உண்கமயான ஆழம். 

f) அந்த குத்தகக பகுதியில் ஏற்கனமவ 

ஹவே்டிஹயடுக்கப்பே்ே நபரின் ஹபயர.் 

g) EC மற்றும் CTO ஏற்கனமவ 

ஹபற்றிருந்தால், அதன் நகல் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

h) அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் 
திே்ேத்தின்படி (அல்லது EC 

வழங்கப்பே்ோல்) நிரண்யிக்கப்பே்ே 

 15.01.2016க்குப் பிறகு சுரங்கம் 

மதாண்ேப்பேவில்கல. 
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ஹபஞ்சுகளுேன் சுரங்கம் 

மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேதா. 

3 சுரங்க குத்தகக பகுதியின் அகனத்து 

மூகல ஒருங்கிகணப்புகளும், உயர ்

ஹதைிவுத்திறன் ஹகாண்ே 

பேத்ஹதாகுப்பு/நிலப்பரப்பு தாை், 

புவிப்புறவடிவியல், பாகறயியல் 

மற்றும் சுரங்க குத்தகக பகுதியின் 

புவியியல் ஆகியவற்றில் 

மிககப்படுத்தப்பே்டிருக்க மவண்டும். 

முன்ஹமாழியப்பே்ே பகுதியின் 

அத்தககய பேம் நில பயன்பாடு 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் (கமய 

மற்றும் இகேயக மண்ேலம்) பிற 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்ககை ஹதைிவாகக் 

காே்ே மவண்டும் 

அத்தியாயம் 1, பேம் 1.4, பக்கம் எண் 74-

75 இல் காே்ேப்பே்டுை்ை உயர ்

ஹதைிவுத்திறன் பேத்ஹதாகுப்பில் 

மிககப்படுத்தப்பே்ே சுரங்க குத்தகக 

பகுதியின் மூகல ஒருங்கிகணப்புகை். 

4 அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் 
திே்ேத்தின்படி, ஏற்கனமவ உை்ை 

மரங்ககை நேவு ஹசய்தல் மற்றும் 

அருகிலுை்ை குவாரிகை் மற்றும் 

நீரந்ிகலகளுக்கு இகேமய உை்ை 

பாதுகாப்பு தூரம் உை்ைிே்ே சுற்றைவில் 

மபாதுமான மவலிகை், பசுகம அரண் 

ஆகியவற்றின் புககப்பேங்ககை 

ஆதரவாைர ்வழங்க மவண்டும் 

இறுதி EIA/EMP அறிக்ககயில் 

மசரக்்கப்படும். 

5 திே்ே ஆதரவாைர ் கனிம இருப்புக்கை் 

மற்றும் சுரங்க இருப்புக்கை், 

திே்ேமிேப்பே்ே உற்பத்தி திறன், 

முன்ஹமாழியப்பே்ே மவகல முகற, 

நியாயப்படுத்துதல், சுற்றுசச்ூழலின் 

சுரங்க நேவடிக்கககைின் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கங்கை் மற்றும் 

அதற்கான தீரவ்ு நேவடிக்கககை் 

ஆகியவற்கற வழங்க மவண்டும். 

புவியியல் மற்றும் சுரண்ேக்கூடிய 

இருப்பு விவரங்கை் அத்தியாயம் 2, 

அே்ேவகண 2.6 மற்றும் 2.7, பக்கம் 

எண். 106 முதல் 110 வகர 

வழங்கப்பே்டுை்ைன. சுரங்க 

நேவடிக்கககைின் தாக்கம் ஹதைிவாக 

அகேயாைம் காணப்பே்டு 

அத்தியாயம் 4 இல் காே்ேப்பே்டுை்ைது, 

தணிப்பு நேவடிக்கககை் பகுதியும் 

அகேயாைம் காணப்பே்ே 

தாக்கத்திற்காக வழங்கப்பே்டுை்ைது. 

6 சுரங்கச ் சே்ேம்' 1952 மற்றும் MMR, 1961 

இன் விதிகைின்படி, பாதுகாப்கப 

உறுதி ஹசய்வதற்காக விஞ்ஞான 

ரீதியாகவும் முகறயாகவும் 

குவாரிககை மமற்ஹகாை்வதற்காக 

நியமிக்கப்பே்ே பல்மவறு சே்ேப்பூரவ் 

அதிகாரிகை் மற்றும் பிற தகுதி வாய்ந்த 

மதகவயான சே்ேப்பூரவ் 

அதிகாரப்பூரவ் விவரங்கை் 

அத்தியாயம் 2, பக்கம் எண் 92 இன் 

அே்ேவகண 2.3 இல் 

வழங்கப்பே்டுை்ைன. சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்கமக் கலத்தின் 

பாதுகாப்பிற்காக அத்தியாயம் 6, பேம் 
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நபரக்கை நியமிப்பகதக் குறிக்கும் 

நிறுவன விைக்கப்பேத்கத திே்ே 

ஆதரவாைர ் வழங்குவார.் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழகல பாதுகாக்க மவண்டும் 

6.1, பக்கம் எண். 234 இல் வழங்கப்பே்ே 

விவரங்கை் அகமக்கப்படும். 

7 திே்ே ஆதரவாைர,் 1 கிமீ 

(சுற்றைவு)க்குை் நிலத்தடி நீர ்

இகறத்தல் மற்றும் திறந்தஹவைி 
கிணறுகை் மற்றும் மமற்பரப்பு 

நீரந்ிகலகைான ஆறுகை், ஹதாே்டிகை், 

கால்வாய்கை், குைங்கை் 

மபான்றவற்றின் எண்ணிக்கககய 

விவரிக்கும் நீரம்ே்ேத்தின் விைிம்பு 

வகரபேத்கத கருத்தில் ஹகாண்டு நீர-்

புவியியல் ஆய்கவ மமற்ஹகாை்ை 

மவண்டும். சுரங்க நேவடிக்கககைால் 

கிணறுகைில் ஏற்படும் பாதிப்புககை 

மதிப்பிடுவதற்காக PWD/TWAD 

இலிருந்து பருவமகழ மற்றும் 

பருவமகழ அல்லாத பருவங்களுக்கு 

மசகரிக்கப்பே்ே நீர ்நிகல தரவுகளுேன். 

உண்கமயான கண்காணிக்கப்பே்ே 

தரவுகைின் அடிப்பகேயில், மவகல 

ஹசய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்பது ஹதைிவாகக் காே்ேப்பேலாம். 

இது சம்பந்தமாக மதகவயான தரவு 

மற்றும் ஆவணங்கை் வழங்கப்பேலாம். 

நீரியல் ஆய்வு அத்தியாயம் 3, பிரிவு 

3.10.3, பக்கம் எண் 155 முதல் 163 வகர 

வழங்கப்பே்டுை்ைது. 

8 மமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், 

காற்றின் தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் 

மபாக்குவரத்து/வாகன இயக்கம் ஆய்வு 

உே்பே தாவரங்கை்/விலங்குகை் 

ஹதாேரப்ான சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் அைவுருக்களுக்கான 

அடிப்பகேத் தரகவ முன்ஹமாழிபவர ்

அைிக்க மவண்டும். 

மமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், 

காற்றின் தரம், மண்ணின் தரம் 

மற்றும் மபாக்குவரத்து/வாகன 

இயக்கம் ஆய்வு உே்பே 

தாவரங்கை்/விலங்குகை் பற்றிய 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

அைவுருக்களுக்கான அடிப்பகேத் 
தரவு அத்தியாயம் 3 இன் ஒரு 

பகுதியாகும். மபாக்குவரத்து/வாகன 

இயக்கம் பற்றிய ஆய்வு பாேம் 4, பிரிவு 

49., பக்கம். எண். 226 

9 சுரங்க குத்தககக்கு பயன்படுத்தப்பே்ே 

பகுதி & 300மீ இகேயக மண்ேலம் 

மற்றும் சுரங்க நேவடிக்ககயின் மபாது 

அதன் மமலாண்கம ஆகிய இரண்டிலும் 

இருக்கும் மரங்கைின் நிகலகய 

(எண்கை், இனத்தின் ஹபயர,் வயது, 

விே்ேம் மபான்றகவ) கண்ேறிய 

சுரங்க நேவடிக்ககயின் மபாது 

முகறயான மவலி மற்றும் பசுகம 

அரண் வழங்குமவாம் என்று 

உறுதியைிக்கிமறாம். 
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விரிவான ஆய்வு மமற்ஹகாை்ைப்படும். 

10 முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்திற்கான 

விரிவான கண்ணிஹவடி மூேல் திே்ேம் 

EIA/EMP அறிக்ககயில் மசரக்்கப்பே 

மவண்டும், இது தைம் சாரந்்ததாக 

இருக்க மவண்டும், மமலும் உத்மதச 

கருத்தியல் இறுதி மூேல் 

ஹசயல்பாடுககைக் காே்டும் பிரத்மயக 

புககப்பேங்கை்/பேங்கை்/திே்ேங்களுே
ன். 

முற்மபாக்கான சுரங்க மூேல் 

திே்ேத்திற்கு மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ே 

புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துகற 

ஒப்புதல் அைித்துை்ைது. சுரங்கத் திே்ே 

ஒப்புதல் கடிதம் இகணப்பு II, பக்கம் 

எண். 328-336 ஆக 

இகணக்கப்பே்டுை்ைது, அமத சமயம் 

தகடுகளுேன் சுரங்கத ் திே்ேத்தின் 

நகல் இகணப்பு VII, பக்கம் எண்கை் 

488-696 ஆக இகணக்கப்பே்டுை்ைது. 

11 ஹபாது விசாரகண விைம்பரம் ஒரு 

ஹபரிய மதசிய நாைிதழிலும், மிகவும் 

புழக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு வே்ோர 

ஹமாழி நாைிதழிலும் ஹவைியிேப்படும். 

ஒப்புக்ஹகாண்ேது ககேபிடிக்கும். 

12 2016 இன் O.A No.l86 (M.A.No.350/2016) 

மற்றும் O.A எண்.200/2016 மற்றும் 

ஓ.ஏ.எண்.580/2016 

(M.A.No.1182/2016) மற்றும் O.A.No.102/2017 

மற்றும் O.A.No.404/2016 (M.A.No.758/2016, 

M.A.No.920/2016, M.A.No. 1122/2016, 

M22/A2016, M2 & M.A. No.843/2017) மற்றும் 

O.A.No.405/2016 மற்றும் O.A.No.520 of 2016 

(M.A.No. 981/2016, M.A.No.982/2016 & 

M.A.No.384/2017). 

குறிப்பிே்ோர.் 

13 திே்ேத்கதச ் சுற்றி பசுகம அரண் 

மநாக்கம் தப்பிமயாடிய உமிழ்வுகை், 

காரப்ன் வரிகசப்படுத்துதல் மற்றும் 

உருவாக்கப்படும் இகரசச்கலக் 

குகறப்பது, மமலும் அழகியகல 

மமம்படுத்துவது. DFO, மாநில 

மவைாண்கமப் பல்ககலக்கழகம் 

மற்றும் உை்ளூர ் பை்ைி/கல்லூரி 
அதிகாரிகளுேன் கலந்தாமலாசித்து 

பின்னிகணப்பில் 

ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைபடி பரந்த 

அைவிலான உை்நாே்டு தாவர 

இனங்கை் நேப்பே மவண்டும். பூரவ்ீக 

மதாற்றம் ஹகாண்ே 

அேரத்்தியான/மிதமான விதானம் 

ஹகாண்ே தாவர வககககைத் 
மதரந்்ஹதடுக்க மவண்டும். புதரக்ளுேன் 

பின்னிகணப்பின்படி மற்றும் DFO 

உேன் கலந்தாமலாசித்து பசுகம 
அரண் உருவாக்கப்படும். மாநில 

விவசாயம் -பல்ககலக்கழகம் மற்றும் 

உை்ளூர ்பை்ைி/கல்லூரி அதிகாரிகை். 
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மாறி மாறி சிறிய/நடுத்தர/உயரமான 

மரங்கைின் இனங்கை் கலந்த 

முகறயில் நேப்பே மவண்டும். 

14 உயரமான/ஒரு வருேம் பழகமயான 
மரக்கன்றுககை ஹபாருத்தமான அைவு 
கபகைில் வைரக்்க மவண்டும், 
முன்னுரிகம சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த 
கபககை, குறிப்பிே்ே தைத் மதரவ்ுகை் 
ஹதாேரப்ாக, உை்ளூர ் வன 
அதிகாரிகை்/தாவரவியலாைர/்மதாே்ேக்
ககல வல்லுநரக்ைின் 
ஆமலாசகனயின்படி, சரியான 
தப்பிக்கும் இேத்தில் நே மவண்டும். 
முன்ஹமாழிபவர ் குகறந்தபே்சம் 3 
மீே்ேர ் அகலம் ஹகாண்ே திே்ேத் 
தைத்தின் எல்கலஹயங்கும் GPS 
ஆயத்ஹதாகலவுகளுேன் பசுகம அரண் 
பகுதிகய ஒழுங்ககமக்கப்பே்ே 
முகறயில் ஒதுக்க மவண்டும். 

ஒப்புக்ஹகாண்ேது ககேபிடிக்கும் 

. 

15 மபரிேர ் மமலாண்கமத் திே்ேம் 

தயாரிக்கப்பே்டு, EIA/EMP அறிக்ககயில் 

மசரக்்கப்படும். 

மபரிேர ் மமலாண்கம திே்ேம் 

அத்தியாயம் 7, பிரிவு 7.3, பக்கம் எண் 

244 இன் ஒரு பகுதியாகும். 

16 இேர ் மதிப்பீடு மற்றும் மமலாண்கமத் 
திே்ேம் தயாரிக்கப்பே்டு, EIA/EMP 

அறிக்ககயில் மசரக்்கப்படும் 

 இேர ் மதிப்பீடு மற்றும் 

மமலாண்கமத் திே்ேம் அத்தியாயம் 7, 

பிரிவு 7.2, பக்கம் எண் 241 இன் ஒரு 

பகுதியாகும். 

17 சமூக-ஹபாருைாதார ஆய்வுகை் சுரங்க 

நேவடிக்ககயிலிருந்து 5 கிமீ இகேயக 

மண்ேலத்திற்குை் மமற்ஹகாை்ைப்பே 

மவண்டும். திே்ே ஆதரவாைரால் வழங்க 

முன்ஹமாழியப்பே்ே உை்ளூர ்

சமூகத்திற்கு சமூக-ஹபாருைாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் ஹசல்வாக்கின் 

நேவடிக்கககை் சுே்டிக்காே்ேப்பே 

மவண்டும். முடிந்தவகர, 

ஹசயல்படுத்துவதற்கான கால 

அைவுகளுேன் அைவு பரிமாணங்கை் 

ஹகாடுக்கப்பேலாம். 

அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.12, பக்கம் எண் 

185 இன் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் 

சமூக-ஹபாருைாதார சூழலின் ஒரு 

பகுதியாக சமூக ஹபாருைாதார 

ஆய்வுகை் மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேன. 

18 தற்மபாது EC வழங்கப்பே்ே உத்மதச 

குவாரி தைத்தில் ஏமதனும் குவாரி 
நேவடிக்கககை் 

மமற்ஹகாை்ைப்பே்டிருந்தால், திே்ே 

இறுதி EIA அறிக்ககயில் உை்ைவாறு 

சான்றைிக்கப்பே்ே இணக்கம் 

இகணக்கப்படும். 
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முன்ஹமாழிபவர,் முந்கதய மதரத்ல் 

ஆகணயத்தில் ஹகாடுக்கப்பே்ே EC 

நிபந்தகனகளுக்கு விரிவான 

இணக்கத்கத, MoEF&CC, பிராந்திய 

அலுவலகத்தால் முகறயாக 

சான்றைிக்கப்பே்ே தை 

புககப்பேங்களுேன் அைிக்க 

மவண்டும். , ஹசன்கன (அல்லது) 

சம்பந்தப்பே்ே DEE/TNPCB. 

19 PP ஆனது ே்மரான் வீடிமயாகவப் 

பயன்படுத்தி, ஹசயல்பாே்டின் 

அைகவயும் சுற்றியுை்ை சூழகலயும் 

ஹதைிவாகக் காே்டும் மற்றும் EIA 

அறிக்ககயின் ஒரு பகுதியாக 

வீடிமயாகவச ்சமரப்்பிக்கும். 

ஒப்புக்ஹகாண்ேது மற்றும் 

குறிப்பிேப்பே்டுை்ைது 

20 எந்தஹவாரு உண்கமத் தகவகலயும் 

மகறத்தல் அல்லது 

தவறான/புகனயப்பே்ே தரகவச ்

சமரப்்பித்தல் மற்றும் மமமல 

குறிப்பிே்டுை்ை நிபந்தகனகளுக்கு 

இணங்கத் தவறினால், சுற்றுசச்ூழல் 

(பாதுகாப்பு) சே்ேம், 1986 இல் தண்ேகன 

விதிககை ஈரப்்பதுேன், இந்த குறிப்பு 

விதிமுகறகை் திரும்பப் ஹபறப்பேலாம். 

குறிப்பிே்ோர.் 

SEIAA வழங்கும் கூடுதல் விவைங்கள் 

1 MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாகண 

F.No.22-6512017-\A.III மததியிே்ே: 30.09.2020 

மற்றும் 20.10.2020 இன் படி, 

முன்ஹமாழிபவர ் ஹபாது கலந்தாய்வின் 

மபாது எழுப்பப்படும் கவகலககை 

நிவரத்்தி ஹசய்வார ் மற்றும் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே அகனத்து 

நேவடிக்கககளும் சுற்றுசச்ூழலின் 

மமலாண்கம திே்ேம் ஒரு பகுதியாக 

இருக்க மவண்டும்.  

இறுதி EIA அறிக்ககயின் ஒரு 

பகுதியாக இருக்கும். 

2 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காரப்ன் 

உமிழ்வு பற்றி விரிவாக ஆய்வு 

ஹசய்வதுேன், காரப்ன் மூழ்கிகைின் 

வைரச்ச்ி மற்றும் ஹவப்பநிகல குகறப்பு 

உை்ைிே்ே பிற உமிழ்வு மற்றும் 

காலநிகல தணிப்பு நேவடிக்கககைின் 

கே்டுப்பாடு உே்பே காரப்ன் 

உமிழ்கவத் தணிப்பதற்கான 

நேவடிக்ககககை பரிந்துகரக்கும் 

இகணப்பு X, பக்கம் எண். 704-712 என 

இகணக்கப்பே்டுை்ை காற்று 

கண்காணிப்பு விவரங்கைின் ஒரு 

பகுதியாக CO ஆய்வு ஹசய்யப்பே்ேது. 
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3 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு பல்லுயிர,் 

இயற்கக சுற்றுசச்ூழல், மண் 

நுண்ணுயிர ் தாவரங்கை், 

விலங்கினங்கை் மற்றும் மண் விகத 

வங்கிகை் ஆகியவற்கற ஆய்வு ஹசய்து 

இயற்கக சூழகல பராமரிப்பதற்கான 

நேவடிக்ககககை பரிந்துகரக்க 

மவண்டும். 

அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.11, பக்கம் எண். 

175 இன் ஒரு பகுதியாக உயிரியல் 

சூழல் ஆய்வு ஹசய்யப்பே்ேது. 

அப்பகுதியின் சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிரத்்தன்கமகயப் பராமரிக்க 

அகனத்து பூரவ்ீக இனங்களும் 

நேப்படும். 

4 குறிப்பிே்ே பகுதியின் நிகலயான 

மமலாண்கம மற்றும் ஹபாருே்கை் 

மற்றும் மசகவகைின் ஓே்ேத்திற்கான 

சுற்றுசச்ூழகல மீே்ஹேடுப்பதற்கு 

நேவடிக்கக பரிந்துகரக்க மவண்டும். 

இப்பகுதியின் சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிர ் தன்கமகய பராமரிக்க 

அகனத்து பூரவ்ீக இனங்களும் 

நேப்படும். 

5 திே்ே ஆதரவாைர ் மீன் வாழ்விேங்கை் 

மற்றும் அருகிலுை்ை நீரந்ிகல மற்றும் 

நீரத்்மதக்கத்தில் உணவு வகல/உணவுச ்

சங்கிலி ஆகியவற்றில் ஏற்படும் 

தாக்கத்கத ஆய்வு ஹசய்வார.் 

அருகில் உை்ை நீரந்ிகலயான 

பை்ைபாகையம் ஏரி 12.78Km, 

வேமமற்கு, ஹவை்ைலூர ் ஏரி 11.7Km, 

வேக்கு. என எந்த மீன் வாழ்விேமும் 

அருகில் இல்கல. கணிக்கப்பே்டுை்ை 

GLC இன் படி அதிகபே்ச தகர மே்ே 

ஹசறிவு 1000 மீே்ேருக்குை் இருக்கும். 

அத்தியாயம் 4, அே்ேவகண எண். 4.1, 

பக்கம் எண். 208 இல் வழங்கப்பே்ே 

விவரங்கை், கவனிக்கப்பே்ே மதிப்பு 

மற்றும் கணிக்கப்பே்ே ஹமாத்த 

திரே்சி வரம்பிற்குை் இருக்கும். 

அத்தியாயம் 4, அே்ேவகண எண் 4.2 

பக்கம் எண் 210 இல் விவரங்கை் 

வழங்கப்பே்டுை்ைன 

6 குறிப்பு விதிமுகறகை் குறிப்பாக மண் 

ஆமராக்கியம், மண் அரிப்பு, மண்ணின் 

இயற்பியல், இரசாயன கூறுகை் மற்றும் 

நுண்ணுயிர ் கூறுகை் மீதான 

தாக்கத்கத ஆய்வு ஹசய்ய மவண்டும்.. 

பாேம் 3, பிரிவு எண் 3.7, பக்கம் எண் 

140 இல் காே்ேப்பே்டுை்ை அடிப்பகே 

ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக மண் 

ஆமராக்கிய நிகல ஹதைிவாக 

வழங்கப்படுகிறது. 

7 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காடு, 

தாவரங்கை், உை்ளூர,் 

பாதிக்கப்பேக்கூடிய மற்றும் அழிந்து 

வரும் உை்நாே்டு தாவரங்கை் மற்றும் 

விலங்கினங்கை் மீதான தாக்கத்கத 

ஆய்வு ஹசய்ய மவண்டும் 

உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

அத்தியாயம் 4 பிரிவு 4.10, பக்கம் எண் 

229 இல் வழங்கப்பே்டுை்ைது. 

8 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீே்டில், 

நிற்கும் மரங்கைில் ஏற்படும் 

பாதிப்புககை ஆய்வு ஹசய்து, 

தற்மபாதுை்ை மரங்ககை எண்ணி, 
பாதுகாப்புக்கு நேவடிக்கக எடுக்க 

தற்மபாதுை்ை என்னுகேய பசுகம 

அரண் இல்லாத ஒரு வழக்கு இது.. 
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மவண்டும். 

9 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

ஈரநிலங்கை், நீரந்ிகலகை், ஆறுகை் 

ஓகேகை், ஏரிகை் மற்றும் விவசாய 

இேங்கை் குறித்து ஆய்வு ஹசய்ய 

மவண்டும். 

அருகிலுை்ை நீரந்ிகல 

பை்ைபாகையம் ஏரி 12.78 கிமீ, 

வேமமற்கு, ஹவை்ைலூர ் ஏரி 11.7 கிமீ, 

வேக்கு கணிக்கப்பே்ே GLC இன் படி 

அதிகபே்ச தகர மே்ே ஹசறிவு 

அதிகரிப்பு 1000 மீே்ேருக்குை் 

இருக்கும். அத்தியாயம் 4, 

அே்ேவகண எண். 4.1, பக்கம் எண். 208 

இல் வழங்கப்பே்ே விவரங்கை், 

கவனிக்கப்பே்ே மதிப்பு மற்றும் 

கணிக்கப்பே்ே ஹமாத்த திரே்சி 

வரம்பிற்குை் இருக்கும். அத்தியாயம் 

4, அே்ேவகண எண் 4.2 பக்கம் எண் 

210 இல் விவரங்கை் 

வழங்கப்பே்டுை்ைன 

10 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, பசுகமப் 

பகுதி மமம்பாே்டிற்கான பே்ஹஜே் 
மற்றும் மபரிேர ் மமலாண்கமத் திே்ேம் 

உை்ைிே்ே கண்ணிஹவடி மூேல் 

திே்ேத்துேன் EMP பற்றிய விரிவான 

ஆய்வு நேத்த மவண்டும். 

விவரங்கை் EMP பே்ஹஜே் அத்தியாயம் 

10, அே்ேவகண 10.1, பக்கம் எண் 261-

281 இல் வழங்கப்பே்டுை்ைது. 

11 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, 

காலநிகல மாற்றம், ஹவப்பநிகல 

உயரவ்ு, மாசுபாடு மற்றும் மண்ணின் 

மமல் மற்றும் மண்ணுக்குக் கீமழ உை்ை 

காரப்ன் இருப்பு ஆகியவற்றின் 

தாக்கத்கத ஆய்வு ஹசய்ய மவண்டும். 

மண்ணின் மீதான தாக்கம் 

அத்தியாயம் 4, பக்கம் எண் 221 இன் 

பிரிவு 4.6.3 இல் வழங்கப்பே்டுை்ைது. 

12 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

பாதுகாக்கப்பே்ே பகுதிகை், ரிசரவ்் 

காடுகை், மதசிய பூங்காக்கை், 

தாழ்வாரங்கை் மற்றும் வனவிலங்கு 

பாகதகை், திே்ே இேத்திற்கு அருகில் 

உை்ை பாதிப்புககை ஆய்வு ஹசய்ய 

மவண்டும். 

பாதுகாக்கப்பே்ே பகுதிகை், ரிசரவ்் 

காடுகை், மதசிய பூங்காக்கை், 

தாழ்வாரங்கை் மற்றும் வனவிலங்கு 

பாகதகை் ஆய்வு பகுதியின் 10 கிமீ 

சுற்றைவில் இல்கல. 

13 திே்ே முன்ஹமாழிபவர,் அருகிலுை்ை 

பே்ோ நிலங்கைில் உை்ை 

மதாே்ேங்கைில் திே்ேத்தின் தாக்கத்கத 

ஆய்வு ஹசய்து வழங்க மவண்டும். 

மதாே்ேக்ககல, விவசாயம் மற்றும் 

கால்நகேகை். 

உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

அத்தியாயம் 4 பிரிவு 4.10, பக்கம் எண் 

229 இல் வழங்கப்பே்டுை்ைது.. 
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14 திே்ே முன்ஹமாழிபவர,் ஹசயல்பாடுகை் 

மூலம் இயற்ககச ் சுற்றுசச்ூழலின் 

சாத்தியமான துண்ோடுதல் தாக்கம் 

பற்றிய விவரங்ககை ஆய்வு ஹசய்து 

அைிக்க மவண்டும். 

 

15 திே்ே ஆதரவாைர ்நீரந்ிகலகைில் உை்ை 

நீரவ்ாழ் தாவரங்கை் மற்றும் 

விலங்குகைின் தாக்கம் மற்றும் 

நிலப்பரப்பில் ஏற்பேக்கூடிய 

தழும்புகை், அருகிலுை்ை குகககை், 

பாரம்பரிய தைம் மற்றும் 

ஹதால்ஹபாருை் தைங்கைில் 

சாத்தியமான நில வடிவத்தில் ஏற்படும் 

மாற்றங்கை் காே்சி மற்றும் அழகியல் 

தாக்கங்ககை ஆய்வு ஹசய்து வழங்க 

மவண்டும். 

அருகிலுை்ை நீரந்ிகல 

பை்ைபாகையம் ஏரி 12.78Km, 

வேமமற்கு, ஹவை்ைலூர ் ஏரி 11.7Km, 

வேக்கு. அருகிலுை்ை குகககை், 

பாரம்பரிய தைம் மற்றும் 

ஹதால்ஹபாருை் தைங்கை் 10km 

சுற்றைவு ஆய்வு பகுதியுேன் இல்கல. 

16 சுற்றுசச்ூழலில் பிைாஸ்டிக் மற்றும் 

கமக்மராபிைாஸ்டிக் காரணமாக 

ஏற்பேக்கூடிய மாசுககை திே்ே 

முன்ஹமாழிபவர ்ஆய்வு ஹசய்து வழங்க 

மவண்டும். சுரங்கத்தின் மபாது 

சிந்திக்கப்படும் நேவடிக்கககைால் 

நீரவ்ாழ் சூழல் மற்றும் நன்னீர ்

அகமப்புகைில் பிைாஸ்டிக் மற்றும் 

கமக்மராபிைாஸ்டிக்ஸின் சுற்றுசச்ூழல் 

அபாயங்கை் மற்றும் தாக்கங்கை் 

ஆராயப்பே்டு அறிக்ககயிேப்பேலாம். 

அலுவலகம் மற்றும் மகன்டீனில் 

இருந்து உற்பத்தி ஹசய்யப்படும் 

பிைாஸ்டிக்கக சுரங்கம் ஹசய்வதால் 

பிைாஸ்டிக் மாசு ஏற்போது என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது மற்றும் 

மறுசுழற்சி ஹசய்பவரக்ளுக்கு 

விற்கப்போது. 

17 திே்ே முன்ஹமாழிபவர,் ரிசரவ்் 

காடுகைில் இல்லாத வனவிலங்குகைில் 

சுரங்கத்தின் தாக்கம் குறித்து விரிவான 

ஆய்வு ஹசய்ய மவண்டும் 

பாதுகாக்கப்பே்ே பகுதிகை், ரிசரவ்் 

காடுகை், மதசிய பூங்காக்கை், 

சரணாலயம் மற்றும் வனவிலங்கு 

பாகதகை் ஆய்வு பகுதியின் 10 கிமீ 

சுற்றைவில் இல்கல. 

18 திே்ே முன்ஹமாழிபவர ் VAO 

சான்றிதகழப் ஹபற மவண்டும், 300 

மீே்ேர ் மனித வாழ்விேங்ககைக் 

குறிப்பிே மவண்டும் 

VAO சான்றிதழ் 300மீ மனித 

குடியிருப்புகை் இகணப்பு XII, பக்கம் 

எண் 715-720 ஆக 

இகணக்கப்பே்டுை்ைது. 

நிரலயான TOR 

1) 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு 

வாரியான உற்பத்தி விவரங்கை் 

ஹகாடுக்கப்பே மவண்டும், 1994 ஆம் 

ஆண்டுக்கு முந்கதய எந்த ஒரு 

வருேத்திலும் எே்ேப்பே்ே அதிகபே்ச 

உற்பத்திகய ஹதைிவாகக் குறிப்பிே 

மவண்டும். EIA அறிவிப்பு 1994 

ஹபாருந்தாது. இது மீறல் வகக 

திே்ேம் அல்ல. 

இந்த முன்ஹமாழிவு B1 வகக குழு 

சூழ்நிகலக்கான சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதிக்கானது. 
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நகேமுகறக்கு வந்த பிறகு 

உற்பத்தியில் ஏமதனும் அதிகரிப்பு 

இருந்ததா என்பகதயும் 

திே்ேவே்ேமாகத் ஹதரிவிக்கலாம், w.r.t. 

1994 க்கு முன் எே்ேப்பே்ே அதிகபே்ச 

உற்பத்தி. 

2) 2 சுரங்கத்தின் உரிகமயான 
குத்தககதாரர ் முன்ஹமாழிபவர ்
என்பகத ஆதரிக்கும் ஆவணத்தின் 
நகல் ஹகாடுக்கப்பே மவண்டும். 

அகனத்து குத்தககதாரரின் 
ஹபயரிலும் LOI இன் நகல் அதாவது 
துல்லியமான பகுதி ஹதாேரப்ு கடிதம் 
இகணப்பு, பக்கம் எண். 318-327 ஆக 

இகணக்கப்பே்டுை்ைது. 

3) அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம், 
EIA மற்றும் ஹபாது விசாரகண 
உை்ைிே்ே அகனத்து ஆவணங்களும் 
சுரங்க குத்தகக பகுதி, உற்பத்தி 
நிகலகை், கழிவு உற்பத்தி மற்றும் 
அதன் மமலாண்கம, சுரங்க 
ஹதாழில்நுே்பம் மபான்றவற்றின் 
அடிப்பகேயில் ஒன்றுக்ஹகான்று 
இணக்கமாக இருக்க மவண்டும் 
மற்றும் குத்தககதாரரின் ஹபயரில் 
இருக்க மவண்டும். 

குறிப்பிே்டு ஒப்புக்ஹகாண்ோர.் 

 

4) 

சுரங்க குத்தகக பகுதியின் அகனத்து 
மூகல ஒருங்கிகணப்புகளும், உயர ்
ஹதைிவுத்திறன் பேங்கை்/ 
மோமபாஷீே், நிலப்பரப்பு தாை், 
புவியியல் மற்றும் பகுதியின் 
புவியியல் ஆகியவற்றில் 
மிககப்படுத்தப்பே்டிருக்க மவண்டும். 
முன்ஹமாழியப்பே்ே பகுதியின் 
அத்தககய பேம் நில பயன்பாடு 
மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் (மகார ்
மற்றும் பஃபர ் மண்ேலம்) பிற 
சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்ககை 
ஹதைிவாகக் காே்ே மவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதியின் 

அகனத்து மூகல 

ஒருங்கிகணப்புகளும் அத்தியாயம் 

1, பக்கம் எண்.25 இல் உை்ை உயர ்

ஹதைிவுத்திறன் பேம் 1.4 இல் 

மிககப்படுத்தப்பே்டுை்ைன. சுரங்க 

குத்தகக பகுதி மற்றும் நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்ககைக் காே்டும் மோப்மபா 

வகரபேம் (கமய மற்றும் இகேயக 

மண்ேலம்) 

5) இந்திய சரம்வ ஆஃப் இந்தியா 
மோமபாஷீே்டில் 1:50,000 அைவில் 
அப்பகுதியின் புவியியல் வகரபேம், 
அப்பகுதியின் நில வடிவங்கைின் 
புவியியல், தற்மபாதுை்ை கனிமங்கை் 
மற்றும் அப்பகுதியின் சுரங்க வரலாறு, 
முக்கியமான நீரந்ிகலகை், ஓகேகை் 
மற்றும் ஆறுகை் மற்றும் மண்ணின் 

குத்தகக பகுதியின் புவியியல் 

வகரபேம் 10 கிமீ, 5 கிமீ சுற்றைவு 

ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது, 

அத்தியாயம்-2 பேம் எண்.2.2, பக்கம் 

எண்.74-75 
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பண்புகை் ஆகியவற்கறக் குறிக்கும் 
தகவல் வழங்கப்பே மவண்டும். 

6 சுரங்க நேவடிக்கககளுக்காக 
முன்ஹமாழியப்பே்ே நிலத்கதப் 
பற்றிய விவர 

ங்கை், அரசின் நில பயன்பாே்டுக் 
ஹகாை்ககக்கு சுரங்கம் 
இணங்குகிறதா என்ற தகவலுேன் 
ஹகாடுக்கப்பே மவண்டும்; 
சுரங்கத்திற்கான நிலத்கத 
மாற்றுவதற்கு மாநில நில 
பயன்பாே்டு வாரியம் அல்லது 
சம்மந்தப்பே்ே அதிகாரியிேம் 
அனுமதி ஹபற்றிருக்க மவண்டும். 

முன்ஹமாழியப்பே்ே நிலமானது, 

மாநிலத்தின் நிலப் பயன்பாே்டுக் 

ஹகாை்ககக்கு இணங்குவதால், 

அதன் அடிப்பகேயில் LOI அதாவது 

துல்லியமான பகுதித் ஹதாேரப்ு 

முன்ஹமாழியப்பே்ே 

குத்தககதாரருக்கு வழங்கப்பே்ே 

இகணப்பு I, பக்கம் எண். 318-327. 

7 முன்ஹமாழியப்பே்ே நிறுவனம் அதன் 
இயக்குநரக்ை் குழுவால் 
அங்கீகரிக்கப்பே்ே நன்கு 
வகரயறுக்கப்பே்ே சுற்றுசச்ூழல் 
ஹகாை்கககயக் ஹகாண்டிருக்கிறதா 
என்பது ஹதைிவாகக் குறிப்பிேப்பே 
மவண்டும்? அப்படியானால், 
சுற்றுசச்ூழல் அல்லது வன 
விதிகை்/நிபந்தகனககை 
மீறுதல்/விலகல்/ மீறல் ஆகியவற்கற 
கவனத்தில் ஹகாை்ை 
பரிந்துகரக்கப்பே்ே ஹசயல்பாே்டு 
ஹசயல்முகற/ஹசயல்முகறகை் 
பற்றிய விைக்கத்துேன் EIA 
அறிக்ககயில் குறிப்பிேப்பேலாம்? 
சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிகனககைக் 
ககயாை்வதற்கும் EC 
நிபந்தகனகளுக்கு இணங்குவகத 
உறுதி ஹசய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் 
படிநிகல அகமப்பு அல்லது நிரவ்ாக 
உத்தரவு வழங்கப்பேலாம். 
நிறுவனத்தின் இயக்குநரக்ை் குழு 
மற்றும்/அல்லது பங்குதாரரக்ை் 
அல்லது பங்குதாரரக்ளுக்கு 
இணங்காதகவ / சுற்றுசச்ூழல் 
விதிமுகறககை மீறுதல் பற்றி 
புகாரைிக்கும் அகமப்பு, 
EIA அறிக்ககயிலும் விரிவாக 
இருக்கும். 

முன்ஹமாழிபவர ்அதன் சுற்றுசச்ூழல் 

ஹகாை்கககய வடிவகமத்துை்ைார ்

மற்றும் அது இகணப்பு XI, பக்கம் 

எண். 713-714 ஆக 

இகணக்கப்பே்டுை்ைது. 
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8 சுரங்கப் பாதுகாப்பு ஹதாேரப்ான 
சிக்கல்கை், நிலத்தடி சுரங்கம் மற்றும் 
திறந்த காஸ்ே் சுரங்கத்தின் மபாது 
சாய்வு ஆய்வு, ஹவடிப்பு ஆய்வு 
மபான்றகவ உே்பே, விரிவாக இருக்க 
மவண்டும். ஒவ்ஹவாரு 
சந்தரப்்பத்திலும் முன்ஹமாழியப்பே்ே 
பாதுகாப்பு நேவடிக்கககை் 
வழங்கப்பே மவண்டும். 

இது ஒரு திறந்தஹவைி சுரங்கத் 
திே்ேம். ஹவடி கவத்தல் விவரங்கை் 

அத்தியாயம்-2, பிரிவு 2.16, பக்கம் 

எண் 119 இல் 

இகணக்கப்பே்டுை்ைன. 

9 குத்தகக சுற்றைவில் இருந்து சுரங்க 
குத்தகககயச ் சுற்றியுை்ை 10 கிமீ 
மண்ேலத்கத ஆய்வுப் பகுதி 
உை்ைேக்கும் மற்றும் EIA இல் உை்ை 
கழிவு உருவாக்கம் மபான்றகவ 
சுரங்கம் / குத்தகக காலத்தின் 
வாழ்நாை் முழுவதும் இருக்க 
மவண்டும். 

குத்தகக சுற்றைவில் இருந்து சுரங்க 

குத்தகககயச ் சுற்றி 10 கிமீ 

மண்ேலத்கத உை்ைேக்கிய ஆய்வுப் 

பகுதி, குறிப்பிே்டுை்ைபடி, EIA இல் 

உை்ை கழிவு உருவாக்கம் மபான்ற 

தரவுகை் சுரங்கத்தின் 

ஆயுளுக்கானகவ. அத்தியாயம் 2, 

பிரிவு. 2.12, பக்கம் எண். 105. 

10 வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், மமய்சச்ல் 
நிலம், வனவிலங்கு சரணாலயம், 
மதசிய பூங்கா, விலங்கினங்கைின் 
இேம்ஹபயரந்்த பாகதகை், 
நீரந்ிகலகை், மனித குடியிருப்புகை் 
மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 
அம்சங்ககைக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 
பகுதியின் நில பயன்பாடு 
குறிப்பிேப்பே மவண்டும். சுரங்க 
குத்தககப் பகுதியின் நில 
பயன்பாே்டுத் திே்ேம், 
ஹசயல்பாே்டுக்கு முந்கதய, 
ஹசயல்பாே்டு மற்றும் 
ஹசயல்பாே்டுக்கு பிந்கதய 
கே்ேங்ககை உை்ைேக்கியதாக 
தயாரிக்கப்பே்டு சமரப்்பிக்கப்பே 
மவண்டும். நில பயன்பாே்டு மாற்றம் 
ஏமதனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 
ஹகாடுக்கப்பே மவண்டும். 

 
வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், 

மமய்சச்ல் நிலம், வனவிலங்கு 

சரணாலயம், மதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்கைின் இேம்ஹபயரந்்த 

வழிகை், நீரந்ிகலகை், மனித 

குடியிருப்புகை் மற்றும் பிற 

சூழலியல் அம்சங்ககை விவரிக்கும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.2, பக்கம் எண் 

134 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் வனவிலங்கு 

சரணாலயம் மற்றும் மதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்கைின் இேம்ஹபயரந்்த 

பாகதகை் எதுவும் இல்கல 

11 சுரங்க குத்தககக்கு ஹவைிமய உை்ை 
நிலப்பரப்பின் அைவு, சுரங்க 
குத்தககயிலிருந்து தூரம், அதன் நில 
பயன்பாடு மபான்ற நிலத்தின் 
விவரங்கை். R&R சிக்கல்கை் ஏமதனும் 
இருந்தால் ஹகாடுக்கப்பே மவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதிக்கு ஹவைிமய 
உை்ை நிலத்கத OB ேம்ப்கை் 
மபான்றவற்றுக்கு 
பயன்படுத்துவதற்கான எந்த 
திே்ேமும் இல்கல. திே்ேத்தில் R&R 
சிக்கல்கை் எதுவும் இல்கல. 

12 திே்ேப் பகுதியில் ஏமதனும் வன நிலம் 
சம்பந்தப்பே்டிருந்தால், மாநில 

 திே்ேத்தில் வன நிலம் இல்கல. 
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வனத்துகறயில் உை்ை தகுதி வாய்ந்த 
அதிகாரியின் சான்றிதகழ வழங்க 
மவண்டும். காடுகைின் நிகல குறித்து 
திே்ே ஆதரவாைர ்ஏமதனும் முரணாகக் 
கூறினால், அந்த இேத்கத மாநில 
வனத் துகற அகமசச்கத்தின் 
பிராந்திய அலுவலகத்துேன் 
இகணந்து ஆய்வு ஹசய்து, காடுகைின் 
நிகலகயக் கண்ேறியலாம், அதன் 
அடிப்பகேயில், இதில் உை்ை 
சான்றிதழ் மமமல குறிப்பிே்டுை்ைபடி 
ஹவைியிேப்படும். இதுமபான்ற எல்லா 
நிகழ்வுகைிலும், மாநில வனத் 
துகறயின் பிரதிநிதிகை் நிபுணர ்
மதிப்பீே்டுக் குழுக்களுக்கு உதவுவது 
விரும்பத்தக்கதாக இருக்கும். 

13 நிகர தற்மபாகதய மதிப்பு (NPV) 
மற்றும் இழப்பீே்டு காடு வைரப்்பு (CA) 
கவப்பு உே்பே திே்ேத்தில் 
ஈடுபே்டுை்ை உகேந்த பகுதி மற்றும் 
கன்னி வனப்பகுதிக்கான வன 
அனுமதியின் நிகல குறிப்பிேப்பே 
மவண்டும். வனத்துகற அனுமதியின் 
நககலயும் வழங்க மவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதிக்குை் வன 
நிலம் சம்பந்தப்போததால் 
ஹபாருந்தாது. 

14 பே்டியலிேப்பே்ே பழங்குடியினர ்
மற்றும் பிற பாரம்பரிய வனவாசிகை் 
(வன உரிகமககை அங்கீகரித்தல்) 
சே்ேம், 2006ன் கீழ் வன உரிகமககை 
அங்கீகரிப்பதன் நகேமுகற நிகல 
குறிப்பிேப்பே மவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதியில் வன 
நிலம் சம்பந்தப்போததால் 
ஹபாருந்தாது. 

15 ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை RF/PF 
பகுதிகைில் உை்ை தாவரங்கை், 
மதகவயான விவரங்களுேன் 
ஹகாடுக்கப்பே மவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதியிலிருந்து 10 
கி.மீ சுற்றைவில் வனவிலங்கு 
சரணாலயம், மதசிய பூங்கா அல்லது 
உயிரக்்மகாை காப்பகம் இல்கல. 

16 ஆய்வுப் பகுதியின் வனவிலங்குகைின் 
மீது சுரங்கத் திே்ேத்தின் தாக்கம் 
மற்றும் விவரங்கை் 
வழங்கப்படுவகதக் கண்ேறிய ஒரு 
ஆய்வு ஹசய்யப்பே மவண்டும். 
சுற்றியுை்ை மற்றும் மவறு ஏமதனும் 
பாதுகாக்கப்பே்ே பகுதியில் உை்ை 
வனவிலங்குகைின் மீது இத்திே்ேத்தின் 
தாக்கம் மற்றும் அதற்மகற்ப, 
மதகவப்படும் விரிவான தணிப்பு 

உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 
அத்தியாயம் 4, பிரிவு 3.10, பக்கம் 

எண் 229 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது. 
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நேவடிக்கககை், ஹசலவு 
தாக்கங்களுேன் உருவாக்கப்பே்டு, 
சமரப்்பிக்கப்பே மவண்டும். 

17 மதசியப் பூங்காக்கை், சரணாலயங்கை், 
உயிரக்்மகாைக் காப்பகங்கை், 
வனவிலங்கு வழித்தேங்கை், ராம்சார ்
தைம் புலி/ யாகனகை் 
காப்பகங்கை்/(இருக்கும் மற்றும் 
முன்ஹமாழியப்பே்ேகவ), சுரங்க 
குத்தககக்கு 10 கி.மீக்குை் இருந்தால், 
அது ஹதைிவாகக் குறிப்பிேப்பே 
மவண்டும், அது முகறயாக 
அங்கீகரிக்கப்பே்ே இருப்பிே 
வகரபேத்தால் ஆதரிக்கப்பே 
மவண்டும். தகலகம வனவிலங்கு 
காப்பாைரால், மமமல 
குறிப்பிே்டுை்ைபடி சுற்றுசச்ூழல் 
ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த 
பகுதிகை் அருகாகமயில் இருப்பதால், 
அத்தககய திே்ேங்களுக்குத் 
மதகவயான அனுமதிகய, மதசிய 
வனவிலங்கு வாரியத்தின் 
நிகலக்குழுவிேம் ஹபற்று, அதன் நகல் 
வழங்கப்பே மவண்டும். 

10 கிமீ சுற்றைவில் மதசிய 
பூங்காக்கை், சரணாலயங்கை், 
உயிரக்்மகாைக் காப்பகங்கை், 
வனவிலங்கு இேங்கை், ராம்சார ்
தைம் புலி/ யாகனகை் 
காப்பகங்கை்/ (இருக்கும் மற்றும் 
முன்ஹமாழியப்பே்ேகவ) 
இல்லாததால் ஹபாருந்தாது. 

18 ஆய்வுப் பகுதி [கமய மண்ேலம் 
மற்றும் இகேயக மண்ேலம் (சுரங்க 
குத்தககயின் சுற்றைவில் 10 கி.மீ 
சுற்றைவு)] பற்றிய விரிவான உயிரியல் 
ஆய்வு மமற்ஹகாை்ைப்படும். 
தாவரங்கை் மற்றும் 
விலங்கினங்கைின் விவரங்கை், 
அழிந்துவரும், உை்ளூர ் மற்றும் RET 
இனங்கை், தனித்தனியாக, கமய 
மற்றும் இகேயக மண்ேலத்திற்கு 
தனித்தனியாக, அத்தககய முதன்கம 
கை ஆய்வின் அடிப்பகேயில் 
வழங்கப்பே மவண்டும், இது 
தற்மபாதுை்ை விலங்கினங்கைின் 
அே்ேவகணகய ஹதைிவாகக் 
குறிக்கிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் 
ஏமதனும் திே்ேமிேப்பே்ே 
விலங்கினங்கை் காணப்பே்ோல், 
அவற்கறப் பாதுகாப்பதற்கான 
பே்ஹஜே் ஒதுக்கீடுகளுேன் 

திே்ேப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றைவில் 

உை்ை உயிரியல் ஆய்வு (தாவர 

மற்றும் விலங்கினங்கை்) விவரங்கை் 

அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.11, பக்கம் 

எண். 96 முதல் 105 வகர 

இகணக்கப்பே்டுை்ைன. 
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மதகவயான திே்ேமும் மாநில வனம் 
மற்றும் வனவிலங்குத் துகறயுேன் 
கலந்தாமலாசித்து, விவரங்கை் 
அைிக்கப்பே மவண்டும். அகத 
ஹசயல்படுத்த மதகவயான நிதி 
ஒதுக்கீடு திே்ே மதிப்பின் ஒரு 
பகுதியாக ஹசய்யப்பே மவண்டும். 

19 'அதிகமாக மாசுபே்ேதாக' 
அறிவிக்கப்பே்ே பகுதிகை் அல்லது 
'ஆரவைி வரம்பின்' கீழ் வரக்கூடிய 
திே்ேப் பகுதிகை் (சுரங்க 
நேவடிக்கககளுக்கான நீதிமன்றக் 
கே்டுப்பாடுககை ஈரக்்கும்) 
ஆகியகவயும் குறிப்பிேப்பே 
மவண்டும், மமலும் மதகவப்படும் 
இேங்கைில், பரிந்துகரக்கப்பே்ே 
அதிகாரிகைின் அனுமதிச ்
சான்றிதழ்கை், TNPCB அல்லது மாநில 
சுரங்கத் துகற பாதுகாக்கப்பே்டு, 
உத்மதச சுரங்க நேவடிக்கககை் 
பரிசீலிக்கப்படும் வககயில் 
வழங்கப்பே மவண்டும். 

சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 
சுற்றைவில் கடுகமயான மாசுபே்ே 
பகுதி எதுவும் இல்கல. மமலும், இந்த 
திே்ேம் 'ஆரவை்ைி மகலத்ஹதாேரின்' 
கீழ் வரவில்கல. 

20 இமதமபால், கேமலார திே்ேங்களுக்கு, 
CRZ வகரபேம், LTL ஐ வகரயறுக்கும் 
அங்கீகரிக்கப்பே்ே ஏஹஜன்சிகைில் 
ஒன்றால் முகறயாக 
அங்கீகரிக்கப்பே்ேது. HTL, CRZ பகுதி, 
சுரங்க குத்தகக w.r.t CRZ இேம், 
சதுப்புநிலங்கை் மபான்ற கேற்ககர 
அம்சங்கை், ஏமதனும் இருந்தால், 
வழங்கப்பே மவண்டும். (குறிப்பு: CRZ 
இன் கீழ் வரும் சுரங்கத் திே்ேங்களும் 
சம்பந்தப்பே்ே கேமலார மண்ேல 
மமலாண்கம ஆகணயத்தின் 
ஒப்புதகலப் ஹபற மவண்டும்). 

திே்ேம் CRZ கீழ் வராது. 

21 திே்ேத்தால் பாதிக்கப்பே்ே 
மக்களுக்கான R&R திே்ேம்/இழப்பீடு 
விவரங்கை் (PAP) அைிக்கப்பே 
மவண்டும். R&R திே்ேத்கதத் 
தயாரிக்கும் மபாது, ஹதாேரப்ுகேய 
மாநில/மதசிய மறுவாழ்வு & 
மீை்குடிமயற்றக் ஹகாை்கககய 
பாரக்வயில் கவத்திருக்க மவண்டும். 
எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் சமூகத்தின் பிற 

புனரவ்ாழ்வு மற்றும் மீை்குடிமயற்றம் 
இல்கல. பே்ோ நிலம் என 
வககப்படுத்தப்பே்ே நிலம் 
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நலிவகேந்த பிரிவினகரப் 
ஹபாறுத்தமே்டில், அவரக்ைின் 
மதகவககை மதிப்பிடுவதற்கு குடும்ப 
வாரியாக, மதகவ அடிப்பகேயிலான 
மாதிரி கணக்ஹகடுப்பு 
மமற்ஹகாை்ைப்பே மவண்டும், மமலும் 
அதற்மகற்ப ஹசயல் திே்ேங்ககைத் 
தயாரித்து சமரப்்பிக்க மவண்டும். 
மாநில அரசின் துகறகை். சுரங்க 
குத்தகக பகுதியில் அகமந்துை்ை 
கிராமங்கை் மாற்றப்படுமா 
இல்கலயா என்பகத ஹதைிவாக 
ஹவைிப்படுத்தலாம். கிராமங்ககை 
மாற்றுவது ஹதாேரப்ான 
பிரசச்கனகை், அவற்றின் R&R மற்றும் 
சமூக-ஹபாருைாதார அம்சங்கை் 
உே்பே, அறிக்ககயில் விவாதிக்கப்பே 
மவண்டும். 

22 ஒரு பருவம் (பருவமகழ அல்லாதது) 
[அதாவது. மாரச்-்மம (மகாகே காலம்); 
அக்மோபர-்டிசம்பர ்
(மகழக்காலத்திற்கு முந்கதய காலம்), 
டிசம்பர-்பிப்ரவரி (குைிரக்ாலம்)] CPCB 
2009 அறிவிப்பின்படி சுற்றுப்புற 
காற்றின் தரம் குறித்த முதன்கம 
அடிப்பகேத் தரவு, நீர ்தரம், இகரசச்ல் 
நிகல, மண் மற்றும் தாவரங்கை் 
மற்றும் விலங்கினங்கை் 
மசகரிக்கப்பே்டு, AAQ மற்றும் பிற 
இவ்வாறு ஹதாகுக்கப்பே்ே தரவு EIA 
மற்றும் EMP அறிக்ககயில் மததி 
வாரியாக வழங்கப்படுகிறது. தைம் 
சாரந்்த வானிகல தரவுகளும் 
மசகரிக்கப்பே மவண்டும். 
கண்காணிப்பு நிகலயங்கைின் 
இருப்பிேம் ஆய்வுப் பகுதி 
முழுவகதயும் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வககயில் 
இருக்க மவண்டும் மற்றும் முன் 
மமலாதிக்க காற்றின் திகச மற்றும் 
உணரத்ிறன் ஏற்பிகைின் 
இருப்பிேத்கதக் கருத்தில் ஹகாண்டு 
நியாயப்படுத்த மவண்டும். சுரங்க 
குத்தககக்கு 500 மீே்ேருக்குை் 

மாரச் ் 2022 முதல் மம 2022 வகர 
கமய மண்ேலம் மற்றும் இகேயக 
மண்ேலத்தில் அடிப்பகே 
சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 
நேத்தப்பே்ேது. ஆய்வுக் காலத்தில் 
தைத்தின் குறிப்பிே்ே வானிகல 
தரவுகளும் மசகரிக்கப்பே்ேன. 
கண்காணிப்பு இருப்பிே விவரங்கை் 
மற்றும் கண்காணிப்பு முடிவுகை் 
அத்தியாயம் 3 இல் 
விவாதிக்கப்பே்டுை்ைன. 
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குகறந்த பே்சம் ஒரு கண்காணிப்பு 
நிகலயம் இருக்க மவண்டும். PM10 இன் 
கனிம கலகவ, குறிப்பாக இலவச 
சிலிக்காவிற்கு, ஹகாடுக்கப்பே 
மவண்டும். 

23 பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் 
திே்ேத்தின் தாக்கத்கத கணிக்க 
காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் 
மமற்ஹகாை்ைப்பே மவண்டும். கனிமப் 
மபாக்குவரத்துக்கான வாகனங்கைின் 
இயக்கத்தின் தாக்கத்கதயும் 
கருத்தில் ஹகாை்ை மவண்டும். 
பயன்படுத்தப்பே்ே மாதிரியின் 
விவரங்கை் மற்றும் மாேலிங் ஹசய்ய 
பயன்படுத்தப்படும் உை்ைீே்டு 
அைவுருக்கை் வழங்கப்பே மவண்டும். 
காற்றின் தர வகரயகறகை், தைத்தின் 
இருப்பிேம், உணரத்ிறன் ஏற்பிகைின் 
இருப்பிேம், ஏமதனும் இருந்தால், 
இருப்பிே வகரபேத்தில் ஹதைிவாகக் 
காே்ேப்படும். முன் ஆதிக்கம் 
ஹசலுத்தும் காற்றின் திகசகயக் 
காே்டும் காற்று மராஜாக்கை் 
வகரபேத்தில் குறிப்பிேப்பேலாம். 

அத்தியாயம்-4, பிரிவு 4.3, பக்கம் எண் 

205 இல் இகணக்கப்பே்டுை்ைபடி 
சாதாரண கல் சுரங்கத் 
திே்ேத்திற்காக காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் 

மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேது, அமத சமயம் 

சுரங்கம் காரணமாக அதிகரிப்பு 

அே்ேவகண 4.2, பக்கம் எண் 210 இல் 

வழங்கப்பே்டுை்ைது.  

 

24 திே்ேத்திற்கான நீர ் மதகவ, அதன் 
இருப்பு மற்றும் ஆதாரம் ஆகியகவ 
வழங்கப்பே மவண்டும். விரிவான நீர ்
சமநிகலயும் வழங்கப்பே மவண்டும். 
திே்ேத்திற்கு மதகவயான நன்னீர ்
மதகவகய குறிப்பிே மவண்டும். 

திே்ேத்திற்கான நீர ் மதகவ மற்றும் 
ஆதாரம் அே்ேவகண எண் 2.2 இல் 
அத்தியாயம் 2, பக்கம் எண் 91-92 இல் 
விரிவாக ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது. 

25 திே்ேத்திற்கு மதகவயான அைவு 
தண்ணீர ் எடுப்பதற்கு தகுதியான 
அதிகாரியிேம் இருந்து மதகவயான 
அனுமதி வழங்கப்பே மவண்டும். 

ஹபாருந்தாது 

அருகில் உை்ை கிராமங்கைில் 
இருந்து தண்ணீர ்எடுக்கப்படும் 

26 திே்ேத்தில் மமற்ஹகாை்ை 
உத்மதசிக்கப்பே்டுை்ை நீர ் பாதுகாப்பு 
நேவடிக்கககை் பற்றிய விைக்கம் 
அைிக்கப்பே மவண்டும். திே்ேத்தில் 
முன்ஹமாழியப்பே்டுை்ை மகழநீர ்
மசகரிப்பு பற்றிய விவரங்கை் ஏமதனும் 
இருந்தால் வழங்கப்பே மவண்டும். 
மமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்ஆகிய 
இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் 
இத்திே்ேத்தின் தாக்கம் 

மகழநீர ் மசகரிப்பு நேவடிக்கககை் 

உே்பே முன்ஹமாழியப்பே்ே நீர ்

பாதுகாப்பு நேவடிக்கககை் 

அத்தியாயம் 10, பிரிவு 10.4.4., பக்கம் 

எண் 259 இல் விவாதிக்கப்பே்டுை்ைது. 
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மதிப்பிேப்பே்டு, மதகவப்பே்ோல், 
மதகவயான பாதுகாப்பு 
நேவடிக்கககை் வழங்கப்பே 
மவண்டும். 

27 மமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்ஆகிய 
இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் 
இத்திே்ேத்தின் தாக்கம் 
மதிப்பிேப்பே்டு, மதகவப்பே்ோல், 
மதகவயான பாதுகாப்பு 
நேவடிக்கககை் வழங்கப்பே 
மவண்டும். 

மமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்

சூழலில் திே்ேத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

மதகவயான கே்டுப்பாே்டு 

நேவடிக்கககை் அத்தியாயம் 4, 

பிரிவு 4.5, பக்கம் எண் 217 இல் 

விவாதிக்கப்பே்டுை்ைன. 

28 உண்கமயான கண்காணிக்கப்பே்ே 
தரவுகைின் அடிப்பகேயில், மவகல 
ஹசய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 
என்பது ஹதைிவாகக் காே்ேப்பேலாம். 
இது சம்பந்தமாக மதகவயான தரவு 
மற்றும் ஆவணங்கை் 
வழங்கப்பேலாம். மவகல நிலத்தடி நீர ்
அே்ேவகணகய ஹவே்டும் பே்சத்தில், 
ஒரு விரிவான நீர ் புவியியல் ஆய்வு 
மமற்ஹகாை்ைப்பே்டு, அறிக்கககய 
மற்றவற்றுக்கு இகேமயயான 
அறிக்கக சமரப்்பிக்க மவண்டும். 
தற்மபாதுை்ை நீரந்ிகலகைின் 
விவரங்கை் மற்றும் இந்த 
நீரந்ிகலகைில் சுரங்க 
நேவடிக்கககைின் தாக்கம் ஆகியகவ 
அேங்கும். நிலத்தடி நீருக்கு அடியில் 
மவகல ஹசய்வதற்கும், நிலத்தடி நீகர 
உறிஞ்சுவதற்கும் மத்திய நிலத்தடி நீர ்
ஆகணயத்திேம் மதகவயான 
அனுமதிகயப் ஹபற்று அதன் நகல் 
வழங்கப்பே மவண்டும். 

திே்ே காலம் மற்றும் கருத்தியல் 

திே்ேத்தின்படி என்னுகேய 

வாழ்நாைில் சுரங்க நேவடிக்கககை் 

நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிோது. 

என்னுகேய மவகலகைின் திே்ே 

வகரபேம் W.R.T. நிலத்தடி நீர ்

அே்ேவகண அத்தியாயம் 4, பேம் 4.6, 

பக்கம் எண் 218 இல் 

காே்ேப்பே்டுை்ைது. 

29 குத்தககப் பகுதி வழியாகச ் ஹசல்லும் 
பருவகால அல்லது மவறு எந்த 
நீமராகேயின் விவரங்கை் மற்றும் 
முன்ஹமாழியப்பே்ே மாற்றம் / 
திகசதிருப்பல், ஏமதனும் இருப்பின், 
அது நீரியல் துகறயில் ஏற்படும் 
தாக்கம் ஆகியவற்கறக் ஹகாண்டு வர 
மவண்டும். 

சுரங்கப் பகுதி வழியாக பருவகால 
நீமராகேமயா அல்லது நல்லாமவா 
இல்கல. 

30 தைத்தின் உயரம், மவகல ஹசய்யும் 
ஆழம், நிலத்தடி நீர ் அே்ேவகண 
மபான்றகவ. AMSL மற்றும் bgl 

அதிக உயரம்: 395 AMSL 

தகர மே்ேத்திற்கு கீமழ 48 மீ 
(3மீ கிராவல் + 45மீ சாதாரண கல்) 
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இரண்டிலும் வழங்கப்பே மவண்டும். 
அதற்கான திே்ே வகரபேமும் 
வழங்கப்பேலாம். 

31 காலக்ஹகடுவுேன் கூடிய 
முற்மபாக்கான பசுகமப் பே்கே 
மமம்பாே்டுத் திே்ேம் அே்ேவகண 
வடிவத்தில் (மநரியல் மற்றும் அைவு 
கவமரஜ், தாவர இனங்கை் மற்றும் கால 
அைவு ஆகியவற்கறக் குறிக்கும்) 
தயாரிக்கப்பே்டு சமரப்்பிக்கப்பே 
மவண்டும், அகத மனதில் கவத்து, 
திே்ேம் ஹதாேங்கும் மபாது அகதமய 
ஹசயல்படுத்த மவண்டும். மதாே்ேம் 
மற்றும் ஈடுஹசய்யும் காடு வைரப்்பின் 
கே்ேம் வாரியான திே்ேம், 
மதாே்ேத்தின் கீழ் உை்ை பகுதி மற்றும் 
நேப்பே மவண்டிய இனங்கை் 
ஆகியவற்கறக் குறிக்கும் வககயில் 
ஹதைிவாக பே்டியலிேப்பே மவண்டும். 
ஏற்கனமவ நேவு ஹசய்த விவரங்ககை 
அைிக்க மவண்டும். பசுகமப் 
பே்கேக்கு மதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ே தாவர 
இனங்கை் அதிக சுற்றுசச்ூழல் 
மதிப்கபக் ஹகாண்டிருக்க மவண்டும் 
மற்றும் உை்ளூர ் மற்றும் பூரவ்ீக 
இனங்கை் மற்றும் மாசுபாே்கே 
ஹபாறுத்துக்ஹகாை்ளும் இனங்கை் 
ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் 
அைித்து உை்ளூர ் மக்களுக்கு நல்ல 
பயன்பாே்டு மதிப்பாக இருக்க 
மவண்டும். 

முற்மபாக்கான பசுகம மண்ேல 

மமம்பாே்டுத் திே்ேம் 

தயாரிக்கப்பே்டு, சுரங்கத் தே்டு 

எண். IV. மதாே்ேம் பற்றிய விவரங்கை் 

அத்தியாயம் 4, பிரிவு 4.11 பக்கம் எண் 

230 இன் ஒரு பகுதியாகும். 

32 இத்திே்ேத்தின் காரணமாக உை்ளூர ்
மபாக்குவரத்து உை்கே்ேகமப்பில் 
ஏற்படும் தாக்கம் சுே்டிக்காே்ேப்பே 
மவண்டும். தற்மபாகதய சாகல 
வகலயகமப்பில் (திே்ேப் பகுதிக்கு 
ஹவைிமய உை்ைகவ உே்பே) 
திே்ேத்தின் விகைவாக டிரக் 
மபாக்குவரத்தில் திே்ேமிேப்பே்ே 
அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கும் சுகமகயக் 
ககயாளும் திறன் உை்ைதா 
என்பகதக் குறிக்கும் வககயில் 
ஹசயல்பே மவண்டும். 
உை்கே்ேகமப்கப 

திே்ேத்தால் உை்ளூர ் மபாக்குவரத்து 

உை்கே்ேகமப்பில் ஏற்படும் பாதிப்பு 

மதிப்பிேப்பே்டுை்ைது. உை்ளூர ்

மபாக்குவரத்தில் அதிக பாதிப்பு 

இருக்காது. முன்ஹமாழியப்பே்ே 

சுரங்க நேவடிக்ககயின் 

மபாக்குவரத்து அேரத்்தி 

அத்தியாயம்-4, பிரிவு எண்.4.9, பக்கம் 

எண். 226 EIA/EMP அறிக்ககயில் 

இகணக்கப்பே்டுை்ைது. 
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மமம்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு, 
சிந்திக்கப்பே்ோல் (மாநில அரசு 
மபான்ற பிற நிறுவனங்கைால் 
எடுக்கப்படும் நேவடிக்கக உே்பே) 
திே்ே ஆதரவாைர ் இந்திய சாகல 
காங்கிரஸின் வழிகாே்டுதல்கைின்படி 
மபாக்குவரத்தின் தாக்கத்கத ஆய்வு 
ஹசய்ய மவண்டும். 

33 சுரங்கத் ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு 
வழங்கப்படும் ஆன்கசே் தங்குமிேம் 
மற்றும் வசதிகை் பற்றிய விவரங்கை் 
EIA அறிக்ககயில் மசரக்்கப்பே 
மவண்டும். 

சுரங்கத ் ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு 

வழங்கப்பே மவண்டிய தை வசதிகை் 

பற்றிய விவரங்கை் அத்தியாயம் 2, 

பக்கம் எண் 126 இல் பிரிவு 2.19 இல் 

ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைன. 

34 சுரங்கத்திற்குப் பிந்கதய நிலப் 
பயன்பாடு மற்றும் 
ஹவே்டிஹயடுக்கப்பே்ே பகுதிககை 
(திே்ேங்களுேன் மற்றும் மபாதுமான 
எண்ணிக்ககயிலான பிரிவுகளுேன்) 
மீைகமத்தல் மற்றும் மீே்ேகமத்தல் 
ஆகியகவ EIA அறிக்ககயில் 
ஹகாடுக்கப்பே மவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதியின் 

கருத்தியல் திே்ேம் மற்றும் பிரிவு 

அத்தியாயம்-2, பேம் எண். 2.7, பக்கம் 

எண். 121-123 இல் 

ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது. 

35 இந்தத் திே்ேத்தின் ஹதாழில்சார ்
சுகாதார பாதிப்புகை் 
எதிரப்ாரக்்கப்பே மவண்டும் மற்றும் 
முன்ஹமாழியப்பே்ே தடுப்பு 
நேவடிக்கககை் விரிவாக 
விவரிக்கப்பே மவண்டும். முன் மவகல 
வாய்ப்பு மருத்துவ பரிமசாதகன 
மற்றும் காலமுகற மருத்துவ 
பரிமசாதகன அே்ேவகணகை் பற்றிய 
விவரங்கை் EMP இல் இகணக்கப்பே 
மவண்டும். சுரங்கப் பகுதியில் 
முன்ஹமாழியப்பே்ே மதகவயான 
வசதிகளுேன் கூடிய திே்ேக் 
குறிப்பிே்ே ஹதாழில்சார ் சுகாதாரத் 
தணிப்பு நேவடிக்கககை் விரிவாக 
இருக்கலாம். 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் ஹதாழில்சார ்

சுகாதார பாதிப்புகை் மற்றும் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே தடுப்பு 

நேவடிக்கககை் பற்றிய விவரங்கை் 

அத்தியாயம் 4, பக்கம் எண் 222 இல் 

பிரிவு 4.8 இல் 

விவாதிக்கப்பே்டுை்ைன. 

36 இத்திே்ேத்தின் ஹபாது சுகாதார 
தாக்கங்கை் மற்றும் பாதிப்பு 
மண்ேலத்தில் உை்ை மக்களுக்கான 
ஹதாேரப்ுகேய நேவடிக்கககை் 
முகறயாக மதிப்பீடு ஹசய்யப்பே 
மவண்டும் மற்றும் முன்ஹமாழியப்பே்ே 
தீரவ்ு நேவடிக்கககை் பே்ஹஜே் 

திே்ேத்தால் ஏற்படும் ஹபாது 

சுகாதார பாதிப்புகை் அத்தியாயம் 4, 

பக்கம் எண் 225 இல் பிரிவு 4.8.3 இல் 

விவாதிக்கப்பே்டுை்ைது. 
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ஒதுக்கீடுகளுேன் விரிவாக 
விவரிக்கப்பே மவண்டும். 

37 திே்ே ஆதரவாைரால் வழங்க 
முன்ஹமாழியப்பே்ே உை்ளூர ்
சமூகத்திற்கு சமூகப் ஹபாருைாதார 
முக்கியத்துவம் மற்றும் ஹசல்வாக்கின் 
நேவடிக்கககை் சுே்டிக்காே்ேப்பே 
மவண்டும். முடிந்தவகர, 
ஹசயல்படுத்துவதற்கான கால 
அைவுகளுேன் அைவு பரிமாணங்கை் 
ஹகாடுக்கப்பேலாம். 

சமூகப் ஹபாருைாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் ஹசல்வாக்கு 

என்பது அத்தியாயம் 8, திே்ேப் 

பயன்கைின் ஒரு பகுதியாகும். 

அகனத்து CER ஹசயல்பாடுகளும் 

சுரங்க நேவடிக்கககைின் 1 ஆம் 

ஆண்டில் முடிக்கப்படும் 

38 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புககைத் தணிக்க 
விரிவான சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கமத் 
திே்ேம் (EMP), நில பயன்பாே்டின் 
மாற்றம், விவசாயம் மற்றும் மமய்சச்ல் 
நிலங்கைின் இழப்பு, ஏமதனும் 
இருந்தால், ஹதாழில்சார ் சுகாதார 
பாதிப்புகை் மற்றும் 
முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்திற்கு 
குறிப்பிே்ே பிற பாதிப்புகை் ஆகியகவ 
அேங்கும். 

திே்ேத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்கம திே்ேம் அத்தியாயம் 9 

இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பே்டுை்ைது. 

39 ஹபாது கருத்துக் மகே்பு புை்ைிகை் 
மற்றும் திே்ே முன்ஹமாழிபவரின் 
அரப்்பணிப்பு மற்றும் காலக்ஹகடுவு 
ஹசயல் திே்ேத்துேன் அகத 
ஹசயல்படுத்த பே்ஹஜே் ஏற்பாடுகை் 
வழங்கப்பே மவண்டும் மற்றும் 
திே்ேத்தின் இறுதி EIA/EMP 
அறிக்ககயில் இகணக்கப்பே 
மவண்டும். 

இது ஹபாது மக்கை் கருத்துமகே்பு 
கூே்ே சமரப்்பிக்கப்பே்ே வகரவு EIA 

அறிக்கக. 

40 திே்ேத்திற்கு எதிராக நிலுகவயில் 
உை்ை வழக்குகைின் விவரங்கை், 
ஏமதனும் இருந்தால், திே்ேத்திற்கு 
எதிராக ஏமதனும் நீதிமன்றத்தால் 
நிகறமவற்றப்பே்ே வழிகாே்டுதல் / 
உத்தரவுேன் ஹகாடுக்கப்பே 
மவண்டும். 

திே்ேத்திற்கு எதிராக எந்த வழக்கும் 
நிலுகவயில் இல்கல. 

41 திே்ேத்தின் ஹசலவு (மூலதனச ் ஹசலவு 
மற்றும் ஹதாேர ்ஹசலவு) அத்துேன் EMP 
ஐ ஹசயல்படுத்துவதற்கான ஹசலவும் 
ஹதைிவாக குறிப்பிேப்பே மவண்டும். 

 
திே்ேச ்ஹசலவு: 71,96,000/- 
EMP ஹசலவு: 11,774,283/- 
CER ஹசலவு:5,00,000/- 

42 மபரிேர ்மமலாண்கமத் திே்ேம் 
தயாரிக்கப்பே்டு, EIA/EMP 
அறிக்ககயில் மசரக்்கப்படும். 

மபரிேர ் மமலாண்கம திே்ேம் 

அத்தியாயம் 7, பக்கம் எண் 244 இன் 

பிரிவு 7.3 இல் மசரக்்கப்பே்டுை்ைது. 
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43 திே்ேம் ஹசயல்படுத்தப்பே்ோல், 
திே்ேத்தின் பலன்கை் விவரிக்கப்பே 
மவண்டும். திே்ேத்தின் பலன்கை், 
சுற்றுசச்ூழல், சமூகம்,ஹபாருைாதாரம், 
மவகல வாய்ப்பு மபான்றவற்கற 
ஹதைிவாகக் குறிக்கும். 

திே்ேப் பயன்கை் அத்தியாயம் 8 இல் 

ஹதைிவாகக் குறிப்பிேப்பே்டுை்ைன. 

பக்கம் எண். 253-254. 

44 மமற்கூறியவற்கறத் தவிர, கீமழ 
குறிப்பிேப்பே்டுை்ை ஹபாதுவான 
குறிப்புகளும் பின்பற்றப்பே 
மவண்டும்:- 

1.     1. EIA/EMP அறிக்ககயின் நிரவ்ாகச ்
சுருக்கம் 

2. 2. அகனத்து ஆவணங்களும் குறியீே்டு 
மற்றும் ஹதாேரச்ச்ியான பக்க 
எண்ணுேன் சரியாகக் குறிப்பிேப்பே 
மவண்டும். 

3. 3. அறிக்ககயில் குறிப்பாக 
அே்ேவகணகைில் தரவு 
வழங்கப்பே்ோல், தரவு 
மசகரிக்கப்பே்ே காலம் மற்றும் 
ஆதாரங்கை் குறிப்பிேப்பே மவண்டும். 

4.  

 

4.  MoEF&CC/NABL அங்கீகாரம் ஹபற்ற 
ஆய்வகங்ககைப் பயன்படுத்தி நீர,் 
காற்று பற்றிய அகனத்து 
பகுப்பாய்வு/மசாதகன 
அறிக்ககககையும் இகணக்க 
மவண்டும். மண், இகரசச்ல் 
மபான்றகவ. திே்ேத்தின் மதிப்பீே்டின் 
மபாது அகனத்து அசல் 
பகுப்பாய்வு/மசாதகன 
அறிக்கககளும் இருக்க மவண்டும். 

5. 5. வழங்கப்பே்ே ஆவணங்கை் ஆங்கிலம் 
அல்லாத மவறு ஹமாழியில் இருந்தால், 
ஆங்கில ஹமாழிஹபயரப்்பு வழங்கப்பே 
மவண்டும். 

6. 6. அகமசச்கத்தால் முன்னர ்
வகுக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேங்கைின் 
சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீே்டிற்கான 
மகை்வித்தாை் நிரப்பப்பே்டு 
சமரப்்பிக்கப்படும். 

7.    7.  EIA அறிக்கககயத் தயாரிக்கும் 
மபாது, MoEF&CC வழங்கிய 

EIA/EMP ஐத் தயாரிக்கும் மபாது 
அகனத்து ஹபாதுவானது 
பின்பற்றப்படுகிறது. 
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ஆதரவாைரக்ளுக்கான 
அறிவுறுத்தல்கை் மற்றும் 
ஆமலாசகரக்ளுக்கான 
அறிவுறுத்தல்கை் O.M. இந்த 
அகமசச்கத்தின் இகணயதைத்தில் 
கிகேக்கும் எண். J-11013/41/2006-1 A.ll (l) 
மததியிே்ே ஆகஸ்ே் 4, 2009, 
பின்பற்றப்பே மவண்டும்.  

      8. அடிப்பகே மநாக்கம் மற்றும் திே்ே 
அைவுருக்கைில் ஏமதனும் மாற்றங்கை் 
ஹசய்யப்பே்டிருந்தால் (படிவம்-I 
மற்றும் TOR ஐப் பாதுகாப்பதற்கான PFR 
இல் சமரப்்பிக்கப்பே்ேகவ) 
அத்தககய மாற்றங்களுக்கான 
காரணங்களுேன் MoEF&CC யின் 
கவனத்திற்குக் ஹகாண்டு வரப்பே 
மவண்டும், மமலும் அனுமதி ஹபறப்பே 
மவண்டும். மமலும் மாற்றப்பே 
மவண்டும். வகரவு EIA/EMP இன் 
கே்ேகமப்பு மற்றும் உை்ைேக்கத்தில் 
ஹபாது விசாரகணக்குப் பின் ஏற்படும் 
மாற்றங்கை் (P.H. 
ஹசயல்முகறயிலிருந்து எழும் 
மாற்றங்கை் தவிர) திருத்தப்பே்ே 
ஆவணங்களுேன் PH ஐ மீண்டும் 
நேத்த மவண்டும். 

8. அடிப்பகே மநாக்கம் மற்றும் திே்ே 
அைவுருக்கைில் ஏமதனும் மாற்றங்கை் 
ஏற்பே்ோல் (TOR ஐப் 
பாதுகாப்பதற்காக படிவம்-I மற்றும் 
PFR இல் சமரப்்பிக்கப்பே்ேகவ) 
அத்தககய மாற்றங்களுக்கான 
காரணங்களுேன் MoEF&CC யின் 
கவனத்திற்குக் ஹகாண்டு வரப்பே 
மவண்டும், மமலும் அனுமதி ஹபறப்பே 
மவண்டும். மமலும் மாற்றப்பே 
மவண்டும். EIA/EMP வகரவின் 
கே்ேகமப்பு மற்றும் உை்ைேக்கத்தில் 
ஹபாது விசாரகண மாற்றங்களுக்குப் 
பிறகு (பி.எச.் ஹசயல்முகறயின் பிற 
மாற்றங்கை்) திருத்தப்பே்ே 
ஆவணங்களுேன் மீண்டும் Ph ஐ நேத்த 
மவண்டும். 

9.  9. சுற்றறிக்கக எண். J-11011/61S/2010-
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IA.ll(l) மததியிே்ே 30.5.2012, திே்ேத்தின் 
தற்மபாகதய ஹசயல்பாடுகளுக்கான 
சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியில் 
குறிப்பிேப்பே்டுை்ை நிபந்தகனகைின் 
இணக்க நிகலயின் 
சான்றைிக்கப்பே்ே அறிக்கக, 
பிராந்திய அலுவலகத்திலிருந்து 
ஹபறப்பே மவண்டும். சுற்றுசச்ூழல், 
வனம் மற்றும் காலநிகல மாற்ற 
அகமசச்கம், ஹபாருந்தக்கூடியது. 

2. 10. EIA அறிக்ககயில் (i) முக்கிய 

நிலப்பரப்பு அம்சங்கை், வடிகால் 

மற்றும் சுரங்கப் பகுதி, (ii) புவியியல் 

வகரபேங்கை் மற்றும் பிரிவுகை் 

மற்றும் (iii) சுரங்கக் குழியின் பிரிவுகை் 

மற்றும் ஹவைிப்புறக் குப்கபகை் 

ஏமதனும் இருந்தால், பகுதியின் 

மமற்பரப்புத் திே்ேமும் இருக்க 

மவண்டும். , அருகில் உை்ை பகுதியின் 

நில அம்சங்ககை ஹதைிவாகக் 

காே்டுகிறது. 
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குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) திரு. E. ஆனந்தகுமாை் (P3) 

வ. 

எண். 

நிபந்தரன இணக்கம் 

குறிப்பிட்ட நிபந்தரனகள் 

1 முன்ஹமாழியப்பே்ே இேத்திலிருந்து 25 

கிமீ சுற்றைவு வகர உை்ை ரிசரவ்் 

காடுகை், பாதுகாக்கப்பே்ே பகுதிகை், 

சரணாலயங்கை், புலிகை் சரணாலயம் 

மபான்றவற்றின் அருகாகம 

விவரங்ககைக் குறிப்பிே்டு 

சம்பந்தப்பே்ே DFOவிேமிருந்து 

ஹபறப்பே்ே கடிதம் PP-யில் 

மசரக்்கப்படும். 

DFO வின் கடிதம் இறுதி EIA 

அறிக்ககயில் சமரப்்பிக்கப்படும். 

2 ஏற்கனமவ உை்ை (அல்லது பகழய) 

குவாரியில் முன்ஹமாழியப்பே்ே 

குத்தகக வழக்கில் ஹபஞ்சுகை் 

உருவாக்கப்பேவில்கல 

(அல்லது) அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் 
திே்ேத்தின்படி ஓரைவு 

உருவாக்கப்பே்ேது, திே்ே ஆதரவாைர ்

(பிபி) 

உத்மதச குவாரி குத்தககயில் உை்ை 

ஹபஞ்சுககை மறுசீரகமப்பதற்கான 

ஒரு 'ஹசயல் திே்ேத்கத' தயாரித்து 

சமரப்்பிக்க மவண்டும். EC ஐப் 

ஹபறுவதற்கான மதிப்பீே்டின் மபாது 

புவியியல் மற்றும் சுரங்க இயக்குனர.் 

குத்தககப் பகுதிக்குை் இருக்கும் 

மமற்பரப்பு உயரத்கதக் கருத்தில் 

ஹகாண்டு மியன் திே்ேம் 

தயாரிக்கப்பே்டு 

அங்கீகரிக்கப்பே்ேது. ஹபஞ்சுகைின் 

சாய்வு மற்றும் இறுதி குழி சாய்வு 

ஆகியவற்கறக் கருத்தில் ஹகாண்டு 

சுரங்கமானது முகறயாக 

உருவாக்கப்படும். சுரங்கத் திே்ே 

ஒப்புதல் இகணப்பு II, பக்கம் எண். 328-

336 ஆக இகணக்கப்பே்டுை்ைது, அமத 

சமயம் மியன் திே்ேத்தின் ஆவணம் 

இகணப்பு VII, பக்கம் எண். 488-696 ஆக 

இகணக்கப்பே்டுை்ைது. 

3 EC ஐப் ஹபறும்மபாது, 

முன்ஹமாழியப்பே்ே குவாரிக்கான 

கருத்தியல் 'சாய்வு நிகலப்புத் 
திே்ேத்கத' முன்ஹமாழிபவர ்

சமரப்்பிக்க மவண்டும், ஏஹனனில் 

பணியின் ஆழம் தகர மே்ேத்திலிருந்து 

30 மீே்ேருக்கு அப்பால் 

நீே்டிக்கப்பே்டுை்ைது. 

கருத்தியல் சுரங்கத் திே்ே தகடுகை் 

சுரங்கத் திே்ேத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

என்னுகேயது சாய்வு 

நிகலத்தன்கமகயக் கருத்தில் 

ஹகாண்டு DGMS வழிகாே்டுதல்கைாக 

இயக்கப்படும். 

4 MMR 1961 இன் படி பிைாஸ்ேர,் கமனிங் 

மமே,் கமனிங் ஃமபாரம்மன், II/I வகுப்பு 

சுரங்க மமலாைர ் ஆகிமயார ்

முன்ஹமாழியப்பே்ே குவாரியில் ஹவடி 

ஹவடிக்கும் நேவடிக்கககய 

சே்ேப்பூரவ் திறகமயான நபரால் 

மமற்ஹகாை்ைப்படுகிறது என்று PP 

உறுதிஹமாழிகய அைிக்க மவண்டும். 

உறுதிஹமாழிப் பத்திரம் 

இகணக்கப்படும் 

5 EIA ஒருங்கிகணப்பாைரக்ை், கேந்த 

காலத்தில் அமத இேத்தில் அல்லது 

மாநிலத்தில் மவறு இேங்கைில் 

 ஒப்புக்ஹகாண்ேது மற்றும்   

குறிப்பிேப்பே்டுை்ைது 
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எண். 

நிபந்தரன இணக்கம் 

முன்ஹமாழிபவரால் நேத்தப்பே்ே 

குவாரி/குவாரிகைின் விவரங்ககை 

வீடிமயா மற்றும் புககப்பே 

ஆதாரங்களுேன் ஹபற்று அைிக்க 

மவண்டும். 

6 15.01.2016 க்குப் பிறகு 

முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்க குத்தககப் 

பகுதியில் சுரங்க நேவடிக்கககய 

முன்ஹமாழிபவர ் ஏற்கனமவ 

மமற்ஹகாண்டிருந்தால், 

முன்ஹமாழிபவர ் AD/DD, சுரங்கங்கைில் 

இருந்து பின்வரும் விவரங்ககை 

அைிக்க மவண்டும். 

15.01.2016 க்குப் பிறகு சுரங்கம் 

மமற்ஹகாை்ைப்பேவில்கல. 

7 AD/DD சுரங்கங்கைால் வழங்கப்பே்ே 

ககேசி பணி அனுமதியுேன் முந்கதய 

சுரங்கங்கைின் ஹசயல்பாடு மற்றும் 

நிறுத்தத்தின் காலம் என்ன? 

1. ஹவே்டிஹயடுக்கப்பே்ே கனிமங்கைின் 

அைவு. 

2. எந்த ஒரு வருேத்திலும் எே்ேப்பே்ே 

அதிகபே்ச உற்பத்தி 

3. சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பே்ே 

ஆழத்தின் விவரம். 

4. முன்னர ் அகேயப்பே்ே சுரங்கத்தின் 

உண்கமயான ஆழம். 

5. EC மற்றும் CTO ஏற்கனமவ 

ஹபற்றிருந்தால், அதன் நகல் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

6. அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் 
திே்ேத்தின்படி (அல்லது EC 

வழங்கப்பே்ோல்) நிரண்யிக்கப்பே்ே 

ஹபஞ்சுகளுேன் சுரங்கம் 

மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேதா. 

15.01.2016 க்குப் பிறகு சுரங்கம் 

மமற்ஹகாை்ைப்பேவில்கல. 

9 சுரங்க குத்தகக பகுதியின் அகனத்து 

மூகல ஒருங்கிகணப்புகளும், உயர ்

ஹதைிவுத்திறன் ஹகாண்ே 

பேத்ஹதாகுப்பு/நிலப்பரப்பு தாை், 

புவிப்புறவடிவியல், பாகறயியல் 

மற்றும் சுரங்க குத்தகக பகுதியின் 

புவியியல் ஆகியவற்றில் 

மிககப்படுத்தப்பே்டிருக்க மவண்டும். 

முன்ஹமாழியப்பே்ே பகுதியின் 

அத்தககய பேம் நில பயன்பாடு 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் (கமய 

அத்தியாயம் 1, பேம் 1.4, பக்கம் எண் 74-

75 இல் காே்ேப்பே்டுை்ை உயர ்

ஹதைிவுத்திறன் பேத்ஹதாகுப்பில் 

மிககப்படுத்தப்பே்ே சுரங்க குத்தகக 

பகுதியின் மூகல ஒருங்கிகணப்புகை். 
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வ. 

எண். 

நிபந்தரன இணக்கம் 

மற்றும் இகேயக மண்ேலம்) பிற 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்ககை ஹதைிவாகக் 

காே்ே மவண்டும் 

10 குழுமம், பசுகம அரண், மவலி,  

மபான்றவற்கற உை்ைேக்கிய ே்மரான் 

வீடிமயா சரம்வகய PP மமற்ஹகாை்ளும் 

இறுதி EIA/EMP அறிக்ககயில் 

இகணப்பாக மசரக்்கப்படும். 

11 அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் 
திே்ேத்தின்படி, ஏற்கனமவ உை்ை 

மரங்ககை நேவு ஹசய்தல் மற்றும் 

அருகிலுை்ை குவாரிகை் மற்றும் 

நீரந்ிகலகளுக்கு இகேமய உை்ை 

பாதுகாப்பு தூரம் உை்ைிே்ே சுற்றைவில் 

மபாதுமான மவலிகை், பசுகம அரண் 

ஆகியவற்றின் புககப்பேங்ககை 

ஆதரவாைர ்வழங்க மவண்டும் 

இறுதி EIA/EMP அறிக்ககயில் 

மசரக்்கப்படும். 

12 திே்ே ஆதரவாைர ் கனிம இருப்புக்கை் 

மற்றும் சுரங்க இருப்புக்கை், 

திே்ேமிேப்பே்ே உற்பத்தி திறன், 

முன்ஹமாழியப்பே்ே மவகல முகற, 

நியாயப்படுத்துதல், சுற்றுசச்ூழலின் 

சுரங்க நேவடிக்கககைின் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கங்கை் மற்றும் 

அதற்கான தீரவ்ு நேவடிக்கககை் 

ஆகியவற்கற வழங்க மவண்டும். 

புவியியல் மற்றும் சுரங்க இருப்பு 

விவரங்கை் அத்தியாயம் 2, 

அே்ேவகண 2.6 மற்றும் 2.7, பக்கம் 

எண். 106 முதல் 110 வகர 

வழங்கப்பே்டுை்ைன. சுரங்க 

நேவடிக்கககைின் தாக்கம் ஹதைிவாக 

அகேயாைம் காணப்பே்டு 

அத்தியாயம் 4 இல் காே்ேப்பே்டுை்ைது, 

தணிப்பு நேவடிக்கககை் பகுதியும் 

அகேயாைம் காணப்பே்ே 

தாக்கத்திற்காக வழங்கப்பே்டுை்ைது. 

13 சுரங்கச ் சே்ேம்' 1952 மற்றும் MMR, 1961 

இன் விதிகைின்படி, பாதுகாப்கப 

உறுதி ஹசய்வதற்காக விஞ்ஞான 

ரீதியாகவும் முகறயாகவும் 

குவாரிககை மமற்ஹகாை்வதற்காக 

நியமிக்கப்பே்ே பல்மவறு சே்ேப்பூரவ் 

அதிகாரிகை் மற்றும் பிற தகுதி வாய்ந்த 

நபரக்கை நியமிப்பகதக் குறிக்கும் 

நிறுவன விைக்கப்பேத்கத திே்ே 

ஆதரவாைர ் வழங்குவார.் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழகல பாதுகாக்க மவண்டும் 

மதகவயான சே்ேப்பூரவ் 

அதிகாரப்பூரவ் விவரங்கை் 

அத்தியாயம் 2, பக்கம் எண் 92 இன் 

அே்ேவகண 2.3 இல் 

வழங்கப்பே்டுை்ைன. சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்கமக் கலத்தின் 

பாதுகாப்பிற்காக அத்தியாயம் 6, பேம் 

6.1, பக்கம் எண். 234 இல் வழங்கப்பே்ே 

விவரங்கை் அகமக்கப்படும். 

14 திே்ே ஆதரவாைர,் 1 கிமீ 

(சுற்றைவு)க்குை் நிலத்தடி நீர ்

இகறத்தல் மற்றும் திறந்தஹவைி 
கிணறுகை் மற்றும் மமற்பரப்பு 

நீரியல் ஆய்வு அத்தியாயம் 3, பிரிவு 

3.10.3, பக்கம் எண் 155 முதல் 163 வகர 

வழங்கப்பே்டுை்ைது. 
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எண். 

நிபந்தரன இணக்கம் 

நீரந்ிகலகைான ஆறுகை், ஹதாே்டிகை், 

கால்வாய்கை், குைங்கை் 

மபான்றவற்றின் எண்ணிக்கககய 

விவரிக்கும் நீரம்ே்ேத்தின் விைிம்பு 

வகரபேத்கத கருத்தில் ஹகாண்டு நீர-்

புவியியல் ஆய்கவ மமற்ஹகாை்ை 

மவண்டும். சுரங்க நேவடிக்கககைால் 

கிணறுகைில் ஏற்படும் பாதிப்புககை 

மதிப்பிடுவதற்காக PWD/TWAD 

இலிருந்து பருவமகழ மற்றும் 

பருவமகழ அல்லாத பருவங்களுக்கு 

மசகரிக்கப்பே்ே நீர ்நிகல தரவுகளுேன். 

உண்கமயான கண்காணிக்கப்பே்ே 

தரவுகைின் அடிப்பகேயில், மவகல 

ஹசய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்பது ஹதைிவாகக் காே்ேப்பேலாம். 

இது சம்பந்தமாக மதகவயான தரவு 

மற்றும் ஆவணங்கை் வழங்கப்பேலாம். 

15 மமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், 

காற்றின் தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் 

மபாக்குவரத்து/வாகன இயக்கம் ஆய்வு 

உே்பே தாவரங்கை்/விலங்குகை் 

ஹதாேரப்ான சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் அைவுருக்களுக்கான 

அடிப்பகேத் தரகவ முன்ஹமாழிபவர ்

அைிக்க மவண்டும். 

மமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், 

காற்றின் தரம், மண்ணின் தரம் 

மற்றும் மபாக்குவரத்து/வாகன 

இயக்கம் ஆய்வு உே்பே 

தாவரங்கை்/விலங்குகை் பற்றிய 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

அைவுருக்களுக்கான அடிப்பகேத் 
தரவு அத்தியாயம் 3 இன் ஒரு 

பகுதியாகும். மபாக்குவரத்து/வாகன 

இயக்கம் பற்றிய ஆய்வு பாேம் 4, பிரிவு 

49., பக்கம். எண். 226 

16 குறிப்பாக காற்று மாசுபாடு, நீர ்

மாசுபாடு மற்றும் சுகாதார பாதிப்புகை் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பகேயில் 

குறிப்பிே்ே சுற்றுசச்ூழகலக் குறிக்கும் 

வககயில், குவாரியில் 

மமற்ஹகாை்ைப்படும் சுரங்க 

நேவடிக்கககைின் ஒே்டுஹமாத்த தாக்க 

ஆய்கவ ஆதரவாைர ் மமற்ஹகாை்வார.் 

அதன்படி, சம்பந்தப்பே்ே குவாரி 
மற்றும் சுற்றுப்புற குடியிருப்புககை 

மனதில் கவத்து சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்கம திே்ேம் தயாரிக்கப்பே 

மவண்டும். 

குவாரி குழுமத்தில் 

மமற்ஹகாை்ைப்பே்ே சுரங்க 

நேவடிக்கககை் காரணமாக 

ஒே்டுஹமாத்த ஆய்வு 

மமற்ஹகாை்ைப்பே்டு சுற்றுசச்ூழல் 

பாதிப்பு மதிப்பீடு ஆய்வு 

நேத்தப்பே்ேது. இது அத்தியாயம் 7, 

பிரிவு 7.4, பக்கம் எண் 247 இல் 

காே்ேப்பே்டுை்ைது 
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17 மகழ நீர ் மசகரிப்பு மமலாண்கம, நீர ்

இருப்பு (மகழக்காலம் மற்றும் 

பருவமகழ அல்லாத இரண்டும்) உேன் 

ரீசாரஜ்் ஹசய்யும் விவரங்களுேன் 

சமரப்்பிக்க மவண்டும். 

நீரியல் ஆய்வு அத்தியாயம் 3, பிரிவு 

3.10.3, பக்கம் எண் 155 முதல் 163 வகர 

வழங்கப்பே்டுை்ைது. 

18 கிராகனே் குவாரியின் மபாது சாய்வு 

வடிவியல் உே்பே சுரங்க பாதுகாப்பு 

ஹதாேரப்ான சிக்கல்கை். ஹவடிக்கும் 

அைவுருக்கை் மபான்றகவ விரிவாக 

இருக்க மவண்டும். ஒவ்ஹவாரு 

சந்தரப்்பத்திலும் முன்ஹமாழியப்பே்ே 

பாதுகாப்பு நேவடிக்கககை் 

வழங்கப்பே மவண்டும். 

 

19 வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், மமய்சச்ல் 

நிலம், வனவிலங்கு சரணாலயம், 

மதசிய பூங்கா, விலங்கினங்கைின் 

இேம்ஹபயரந்்த பாகதகை், 

நீரந்ிகலகை், மனித குடியிருப்புகை் 

மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்ககைக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் நில பயன்பாடு 

குறிப்பிேப்பே மவண்டும். சுரங்க 

குத்தககப் பகுதியின் நில 

பயன்பாே்டுத் திே்ேம், ஹசயல்பாே்டுக்கு 

முந்கதய, ஹசயல்பாே்டு மற்றும் 

ஹசயல்பாே்டுக்கு பிந்கதய 

கே்ேங்ககை உை்ைேக்கியதாக 

தயாரிக்கப்பே்டு சமரப்்பிக்கப்பே 

மவண்டும். நில பயன்பாே்டு மாற்றம் 

ஏமதனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 

ஹகாடுக்கப்பே மவண்டும். 

வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், மமய்சச்ல் 

நிலம், வனவிலங்கு சரணாலயம், 

மதசிய பூங்கா, விலங்கினங்கைின் 

இேம்ஹபயரந்்த வழிகை், நீரந்ிகலகை், 

மனித குடியிருப்புகை் மற்றும் பிற 

சூழலியல் அம்சங்ககை விவரிக்கும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.2, பக்கம் எண் 

134 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் வனவிலங்கு 

சரணாலயம் மற்றும் மதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்கைின் இேம்ஹபயரந்்த 

பாகதகை் எதுவும் இல்கல 

20 நிலப்பரப்பின் அைவு, சுரங்க 

குத்தககயில் இருந்து தூரம், அதன் நில 

பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கை் ஏமதனும் 

இருந்தால், சுரங்க குத்தககக்கு 

ஹவைிமய நிராகரிக்கப்பே்ே நிலத்தின் 

விவரங்கை், அதிக சுகம/கழிவுத் 
ஹதாே்டிககை மசமிப்பதற்கான 

நிலத்தின் விவரங்கை் வழங்கப்பே 

மவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதிக்கு ஹவைிமய 

உை்ை நிலத்கத OB ேம்ப்கை் 

மபான்றவற்றுக்கு பயன்படுத்த எந்த 

திே்ேமும் இல்கல. திே்ேத்தில் R&R 

சிக்கல்கை் எதுவும் இல்கல.. 

21 கிராகனே் குவாரியில் விற்பகன 

ஹசய்ய முடியாத 

கழிவுகை்/OB/இகேநிகலக் கழிவுகை் 

மபான்றகவ அதிகமாக இருப்பதால், 

மதாண்ேப்பே்ே அகனத்து 

ஹபாருே்களும் 100% விற்பகனயாகும். 
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முன்ஹமாழிபவர ் மமற்கண்ே 

ஹபாருே்கைின் மமலாண்கம 

ஹதாேரப்ான விவரங்ககை ஆண்டு 

வாரியாகப் பயன்படுத்தி, சராசரியாக 

நகரும் சரக்குககைச ் சமரப்்பிக்க 

மவண்டும். 

22 சுரங்க நேவடிக்கககளுக்கான 

நீதிமன்றக் கே்டுப்பாடுககை ஈரக்்கும் 

திே்ேப் பகுதிகை் 'முக்கியமான 

முகறயில் மாசுபே்ேகவ' என 

அறிவிக்கப்பே்ே பகுதிகளுக்கு 

அருகாகமயில் குறிப்பிேப்பே 

மவண்டும், மமலும் மதகவப்படும் 

இேங்கைில், TNPCB (அல்லது) துகற 

மபான்ற பரிந்துகரக்கப்பே்ே 

அதிகாரிகைின் அனுமதிச ்

சான்றிதழ்கை். முன்ஹமாழியப்பே்ே 

சுரங்க நேவடிக்கககை் 

பரிசீலிக்கப்படும் வககயில் புவியியல் 

மற்றும் சுரங்கம் பாதுகாக்கப்பே 

மவண்டும் மற்றும் வழங்கப்பே 

மவண்டும். 

சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 

சுற்றைவுக்குை் கடுகமயான மாசுபே்ே 

பகுதி எதுவும் இல்கல. மமலும், இந்த 

திே்ேம் 'ஆரவை்ைி மகலத்ஹதாேரின்' 

கீழ் வரவில்கல. 

23 திே்ேத்தில் மமற்ஹகாை்ை 

உத்மதசிக்கப்பே்டுை்ை நீர ் பாதுகாப்பு 

நேவடிக்கககை் பற்றிய விைக்கம் 

அைிக்கப்பே மவண்டும். திே்ேத்தில் 

முன்ஹமாழியப்பே்டுை்ை மகழநீர ்

மசகரிப்பு பற்றிய விவரங்கை் ஏமதனும் 

இருந்தால் வழங்கப்பே மவண்டும். 

மகழநீர ் மசகரிப்பு நேவடிக்கககை் 

உே்பே முன்ஹமாழியப்பே்ே நீர ்

பாதுகாப்பு நேவடிக்கககை் 

அத்தியாயம் 10, பிரிவு 10.4.4., பக்கம் 

எண் 259 இல் விவாதிக்கப்பே்டுை்ைது. 

24 இத்திே்ேத்தின் காரணமாக உை்ளூர ்

மபாக்குவரத்து உை்கே்ேகமப்பில் 

ஏற்படும் தாக்கம் சுே்டிக்காே்ேப்பே 

மவண்டும். 

திே்ேத்தால் உை்ளூர ் மபாக்குவரத்து 

உை்கே்ேகமப்பில் ஏற்படும் பாதிப்பு 

மதிப்பிேப்பே்டுை்ைது. உை்ளூர ்

மபாக்குவரத்தில் அதிக பாதிப்பு 

இருக்காது. முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்க 

நேவடிக்ககயின் மபாக்குவரத்து 

அேரத்்தி அத்தியாயம்-4, பிரிவு எண்.4.9, 

பக்கம் எண். 226 EIA/EMP அறிக்ககயில் 

இகணக்கப்பே்டுை்ைது. 

25 ஒரு மர ஆய்வு ஆய்வு (எண்கை், 

இனங்கைின் ஹபயர,் வயது, விே்ேம் 

மபான்றகவ) சுரங்க குத்தககக்கு 

பயன்படுத்தப்பே்ே பகுதி & 300 மீ 

இகேயக மண்ேலம் மற்றும் சுரங்க 

நேவடிக்ககயின் மபாது அதன் 

சிறிய மரங்ககைத் தவிர மியன் 

குத்தககப் பகுதிகைில் எண் மரங்கை் 

உை்ைன. 



 

 56 

வ. 

எண். 

நிபந்தரன இணக்கம் 

மமலாண்கம ஆகிய இரண்டிலும் 

மமற்ஹகாை்ைப்பே மவண்டும். 

26 முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்திற்கான 

விரிவான கண்ணிஹவடி மூேல் திே்ேம் 

EIA/EMP அறிக்ககயில் இேம் சாரந்்ததாக 

இருக்க மவண்டும். 

முற்மபாக்கான சுரங்க மூேல் 

திே்ேத்திற்கு மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ே 

புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துகற 

ஒப்புதல் அைித்துை்ைது. சுரங்கத் திே்ே 

ஒப்புதல் கடிதம் இகணப்பு II, பக்கம் 

எண் 328-336 ஆக 

இகணக்கப்பே்டுை்ைது, அமத சமயம் 

தகடுகளுேன் சுரங்கத ் திே்ேத்தின் 

நகல் இகணப்பு VII, பக்கம் எண்கை் 

488-696 ஆக இகணக்கப்பே்டுை்ைது. 

27 ஹபாதுக் கருத்துக் மகே்பு புை்ைிகை் 

மற்றும் திே்ே முன்ஹமாழிபவரின் 

உறுதிப்பாடுகை் மற்றும் 

காலக்ஹகடுவுக்கான ஹசயல் 

திே்ேத்துேன் அகதச ் ஹசயல்படுத்த 

பே்ஹஜே் ஏற்பாடுகை் வழங்கப்பே 

மவண்டும் மற்றும் திே்ேத்தின் இறுதி 

EIA/EMP அறிக்ககயில் இகணக்கப்பே்டு 

SEIAA/SEAC க்கு சமரப்்பிக்கப்பே 

மவண்டும். MoEF& CC அலுவலக 

குறிப்பாகண ஹதாேரப்ாக 

ஒப்புக்ஹகாண்ேது இறுதி EIA 

அறிக்ககயின் ஒரு பகுதியாக 

இருக்கும். 

28 ஹபாது விசாரகண விைம்பரம் ஒரு 

ஹபரிய மதசிய நாைிதழிலும், மிகவும் 

புழக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு வே்ோர 

ஹமாழி நாைிதழிலும் ஹவைியிேப்படும். 

ஒப்புக்ஹகாண்ேது ககேபிடிக்கும். 

29 தமிழ் ஹமாழியிலும் ஹபாது விசாரகண 

ஹதாேரப்ான EIA அறிக்கக, நிரவ்ாகச ்

சுருக்கம் மற்றும் பிற ஹதாேரப்ுகேய 

தகவல்ககை PP தயாரிக்க 

மவண்டும்/காே்ே மவண்டும். 

ஒப்புக்ஹகாண்ேது ககேபிடிக்கும். 

30 முன்ஹமாழியப்பே்ே இேத்திற்கு 

அருகில் உை்ை தாவரங்கை் மற்றும் 

விலங்கினங்கை் பற்றிய ஆய்வின் ஒரு 

பகுதியாக, EIA ஒருங்கிகணப்பாைர ்

உை்ளூர ் மாணவரக்ளுக்கு உை்ளூர ்

தாவரங்கை் மற்றும் 

விலங்கினங்ககைப் பாதுகாப்பதன் 

முக்கியத்துவத்கதப் பற்றி கல்வி 

கற்பிக்க முயல மவண்டும் 

குறிப்பிே்டு ஒப்புக்ஹகாண்ோர ்
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31 2016 இன் O.A No.l86 (M.A.No.350/2016) 

மற்றும் O.A எண்.200/2016 மற்றும் 

ஓ.ஏ.எண்.580/2016 

(M.A.No.1182/2016) மற்றும் O.A.No.102/2017 

மற்றும் O.A.No.404/2016 (M.A.No.758/2016, 

M.A.No.920/2016, M.A.No. 1122/2016, 

M22/A2016, M2 & M.A. No.843/2017) மற்றும் 

O.A.No.405/2016 மற்றும் O.A.No.520 of 2016 

(M.A.No. 981/2016, M.A.No.982/2016 & 

M.A.No.384/2017). 

குறிப்பிே்ோர.் 

32 திே்ேத்கதச ் சுற்றி பசுகம அரண் 

மநாக்கம் தப்பிமயாடிய உமிழ்வுகை், 

காரப்ன் வரிகசப்படுத்துதல் மற்றும் 

உருவாக்கப்படும் இகரசச்கலக் 

குகறப்பது, மமலும் அழகியகல 

மமம்படுத்துவது. DFO, மாநில 

மவைாண்கமப் பல்ககலக்கழகம் 

மற்றும் உை்ளூர ் பை்ைி/கல்லூரி 
அதிகாரிகளுேன் கலந்தாமலாசித்து 

பின்னிகணப்பில் 

ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைபடி பரந்த 

அைவிலான உை்நாே்டு தாவர 

இனங்கை் நேப்பே மவண்டும். பூரவ்ீக 

மதாற்றம் ஹகாண்ே 

அேரத்்தியான/மிதமான விதானம் 

ஹகாண்ே தாவர வககககைத் 
மதரந்்ஹதடுக்க மவண்டும். புதரக்ளுேன் 

மாறி மாறி சிறிய/நடுத்தர/உயரமான 

மரங்கைின் இனங்கை் கலந்த 

முகறயில் நேப்பே மவண்டும். 

பின்னிகணப்பின்படி மற்றும் DFO 

உேன் கலந்தாமலாசித்து பசுகம 

பே்கே உருவாக்கப்படும். மாநில 

விவசாயம் -பல்ககலக்கழகம் மற்றும் 

உை்ளூர ்பை்ைி/கல்லூரி அதிகாரிகை். 

33 உயரமான/ஒரு வருேம் பழகமயான 
மரக்கன்றுககை ஹபாருத்தமான அைவு 
கபகைில் வைரக்்க மவண்டும், 
முன்னுரிகம சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த 
கபககை, குறிப்பிே்ே தைத் மதரவ்ுகை் 
ஹதாேரப்ாக, உை்ளூர ் வன 
அதிகாரிகை்/தாவரவியலாைர/்மதாே்ேக்
ககல வல்லுநரக்ைின் 
ஆமலாசகனயின்படி, சரியான 
தப்பிக்கும் இேத்தில் நே மவண்டும். 
முன்ஹமாழிபவர ் குகறந்தபே்சம் 3 
மீே்ேர ் அகலம் ஹகாண்ே திே்ேத் 
தைத்தின் எல்கலஹயங்கும் GPS 
ஆயத்ஹதாகலவுகளுேன் பசுகம அரண் 

மதாே்ேக்ககலயின் மபாது 

ஒப்புக்ஹகாை்ைப்பே்ேகவ 

பின்பற்றப்படும்.. 
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பகுதிகய ஒழுங்ககமக்கப்பே்ே 
முகறயில் ஒதுக்க மவண்டும். 

34 மபரிேர ் மமலாண்கமத் திே்ேம் 

தயாரிக்கப்பே்டு, EIA/EMP அறிக்ககயில் 

மசரக்்கப்படும். 

மபரிேர ் மமலாண்கம திே்ேம் 

அத்தியாயம் 7, பிரிவு 7.3, பக்கம் எண் 

244 இன் ஒரு பகுதியாகும். 

35 இேர ் மதிப்பீடு மற்றும் மமலாண்கமத் 
திே்ேம் தயாரிக்கப்பே்டு, EIA/EMP 

அறிக்ககயில் மசரக்்கப்படும் 

 இேர ் மதிப்பீடு மற்றும் 

மமலாண்கமத் திே்ேம் அத்தியாயம் 7, 

பிரிவு 7.2, பக்கம் எண் 241 இன் ஒரு 

பகுதியாகும். 

36 இந்தத் திே்ேத்தின் ஹதாழில்சார ்

சுகாதார பாதிப்புகை் எதிரப்ாரக்்கப்பே 

மவண்டும் மற்றும் முன்ஹமாழியப்பே்ே 

தடுப்பு நேவடிக்கககை் விரிவாக 

விவரிக்கப்பே மவண்டும். முன் மவகல 

வாய்ப்பு மருத்துவ பரிமசாதகன 

மற்றும் காலமுகற மருத்துவ 

பரிமசாதகன அே்ேவகணகை் பற்றிய 

விவரங்கை் EMP இல் இகணக்கப்பே 

மவண்டும். சுரங்கப் பகுதியில் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே மதகவயான 

வசதிகளுேன் கூடிய திே்ேக் குறிப்பிே்ே 

ஹதாழில்சார ் சுகாதாரத் தணிப்பு 

நேவடிக்கககை் விரிவாக இருக்கலாம். 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் ஹதாழில்சார ்

சுகாதார பாதிப்புகை் மற்றும் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே தடுப்பு 

நேவடிக்கககை் பற்றிய விவரங்கை் 

அத்தியாயம் 4, பக்கம் எண் 146-149 

இல் பிரிவு 4.8 இல் 

விவாதிக்கப்பே்டுை்ைன 

37 இத்திே்ேத்தின் ஹபாது சுகாதார 

தாக்கங்கை் மற்றும் பாதிப்பு 

மண்ேலத்தில் உை்ை மக்களுக்கான 

ஹதாேரப்ுகேய நேவடிக்கககை் 

முகறயாக மதிப்பீடு ஹசய்யப்பே 

மவண்டும் மற்றும் முன்ஹமாழியப்பே்ே 

தீரவ்ு நேவடிக்கககை் பே்ஹஜே் 
ஒதுக்கீடுகளுேன் விரிவாக 

விவரிக்கப்பே மவண்டும். 

திே்ேத்தால் ஏற்படும் ஹபாது சுகாதார 

பாதிப்புகை் அத்தியாயம் 4, பக்கம் 

எண் 149 இல் பிரிவு 4.8.3 இல் 

விவாதிக்கப்பே்டுை்ைது. 

38 சமூக-ஹபாருைாதார ஆய்வுகை் சுரங்க 

நேவடிக்ககயிலிருந்து 5 கிமீ இகேயக 

மண்ேலத்திற்குை் மமற்ஹகாை்ைப்பே 

மவண்டும். திே்ே ஆதரவாைரால் வழங்க 

முன்ஹமாழியப்பே்ே உை்ளூர ்

சமூகத்திற்கு சமூக-ஹபாருைாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் ஹசல்வாக்கின் 

நேவடிக்கககை் சுே்டிக்காே்ேப்பே 

மவண்டும். முடிந்தவகர, 

ஹசயல்படுத்துவதற்கான கால 

அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.12, பக்கம் எண் 

185 இன் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் 

சமூக-ஹபாருைாதார சூழலின் ஒரு 

பகுதியாக சமூக ஹபாருைாதார 

ஆய்வுகை் மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேன. 
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அைவுகளுேன் அைவு பரிமாணங்கை் 

ஹகாடுக்கப்பேலாம். 

39 திே்ேத்திற்கு எதிராக நிலுகவயில் 

உை்ை வழக்குகைின் விவரங்கை், 

ஏமதனும் இருந்தால், திே்ேத்திற்கு 

எதிராக ஏமதனும் நீதிமன்றத்தால் 

இயற்றப்பே்ே வழிகாே்டுதல் / 

உத்தரவுேன் ஹகாடுக்கப்பே மவண்டும். 

திே்ேத்திற்கு எதிராக எந்த வழக்கும் 

நிலுகவயில் இல்கல. 

40 திே்ேம் ஹசயல்படுத்தப்பே்ோல், 

திே்ேத்தின் பலன்கை் விவரிக்கப்பே 

மவண்டும். திே்ேத்தின் பலன்கை், 

சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், ஹபாருைாதாரம், 

மவகல வாய்ப்பு மபான்றவற்கற 

ஹதைிவாகக் குறிக்கும். 

திே்ேப் பயன்கை் அத்தியாயம் 8 இல் 

ஹதைிவாகக் குறிப்பிேப்பே்டுை்ைன. 

பக்கம் எண். 253-254. 

41 தற்மபாது EC வழங்கப்பே்ே உத்மதச 

குவாரி தைத்தில் ஏமதனும் குவாரி 
நேவடிக்கககை் 

மமற்ஹகாை்ைப்பே்டிருந்தால், திே்ே 

முன்ஹமாழிபவர,் முந்கதய மதரத்ல் 

ஆகணயத்தில் ஹகாடுக்கப்பே்ே EC 

நிபந்தகனகளுக்கு விரிவான 

இணக்கத்கத, MoEF&CC, பிராந்திய 

அலுவலகத்தால் முகறயாக 

சான்றைிக்கப்பே்ே தை 

புககப்பேங்களுேன் அைிக்க 

மவண்டும். , ஹசன்கன (அல்லது) 

சம்பந்தப்பே்ே DEE/TNPCB. 

இறுதி EIA அறிக்ககயில் உை்ைவாறு 

சான்றைிக்கப்பே்ே இணக்கம் 

இகணக்கப்படும். 

42  எந்தஹவாரு உண்கமத் 
தகவகலயும் மகறத்தல் அல்லது 

தவறான/புகனயப்பே்ே தரகவச ்

சமரப்்பித்தல் மற்றும் மமமல 

குறிப்பிே்டுை்ை நிபந்தகனகளுக்கு 

இணங்கத் தவறினால், சுற்றுசச்ூழல் 

(பாதுகாப்பு) சே்ேம், 1986 இல் தண்ேகன 

விதிககை ஈரப்்பதுேன், இந்த குறிப்பு 

விதிமுகறகை் திரும்பப் ஹபறப்பேலாம். 

ஒப்புக்ஹகாண்ேது மற்றும் 

குறிப்பிேப்பே்டுை்ைது. 

SEIAA வழங்கும் கூடுதல் விவைங்கள் 

1 அருகில் உை்ை கிராமங்கை், 

நீரந்ிகலகை்/ ஆறுகை் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் பலவீனமான பகுதிகை் 

ஆகியவற்றில் சுரங்க குத்தககக்கு 

முன்ஹமாழியப்பே்ே பகுதிகயச ்

குத்தகக எல்கலயிலிருந்து 10கிமீ 

சுற்றைவு ஆய்வுப் பகுதிகயக் 

கருத்தில் ஹகாண்டு எந்த EIA 

தயாரிக்கப்பே்ேது என்பதன் 

அடிப்பகேயில் விரிவான ஆய்வு 



 

 60 

வ. 

எண். 

நிபந்தரன இணக்கம் 

சுற்றியுை்ை சுரங்கத்தின் தாக்கம் 

குறித்து விரிவான ஆய்வு 

மமற்ஹகாை்ைப்படும். 

மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேது. அகனத்து 

பாதிப்புகை் மற்றும் தணிப்பு 

நேவடிக்கககை் 

கவனிக்கப்படுகின்றன. 

2 MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாகண 

F.No.22-6512017-\A.III மததியிே்ே: 30.09.2020 

மற்றும் 20.10.2020 இன் படி, 

முன்ஹமாழிபவர ் ஹபாது கலந்தாய்வின் 

மபாது எழுப்பப்படும் கவகலககை 

நிவரத்்தி ஹசய்வார ் மற்றும் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே அகனத்து 

நேவடிக்கககளும் சுற்றுசச்ூழலின் 

மமலாண்கம திே்ேம் ஒரு பகுதியாக 

இருக்க மவண்டும்.  

இறுதி EIA அறிக்ககயின் ஒரு 

பகுதியாக இருக்கும். 

3 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காரப்ன் 

உமிழ்வு பற்றி விரிவாக ஆய்வு 

ஹசய்வதுேன், காரப்ன் மூழ்கிகைின் 

வைரச்ச்ி மற்றும் ஹவப்பநிகல குகறப்பு 

உை்ைிே்ே பிற உமிழ்வு மற்றும் 

காலநிகல தணிப்பு நேவடிக்கககைின் 

கே்டுப்பாடு உே்பே காரப்ன் 

உமிழ்கவத் தணிப்பதற்கான 

நேவடிக்ககககை பரிந்துகரக்கும் 

CO காற்று கண்காணிப்பின் ஒரு 

பகுதியாக ஆய்வு ஹசய்யப்பே்ேது. 

4 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு பல்லுயிர,் 

இயற்கக சுற்றுசச்ூழல், மண் 

நுண்ணுயிர ் தாவரங்கை், 

விலங்கினங்கை் மற்றும் மண் விகத 

வங்கிகை் ஆகியவற்கற ஆய்வு ஹசய்து 

இயற்கக சூழகல பராமரிப்பதற்கான 

நேவடிக்ககககை பரிந்துகரக்க 

மவண்டும். 

உயிரியல் சூழல் அத்தியாயம் 3, பிரிவு 

3.11, பக்கம் எண். 175 இன் ஒரு 

பகுதியாக ஆய்வு ஹசய்யப்பே்ேது. 

அப்பகுதியின் சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிரத்்தன்கமகய பராமரிக்க 

அகனத்து பூரவ்ீக இனங்களும் 

நேப்படும். 

5 குறிப்பிே்ே பகுதியின் நிகலயான 

மமலாண்கம மற்றும் ஹபாருே்கை் 

மற்றும் மசகவகைின் ஓே்ேத்திற்கான 

சுற்றுசச்ூழகல மீே்ஹேடுப்பதற்கு 

நேவடிக்கக பரிந்துகரக்க மவண்டும். 

இப்பகுதியின் சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிர ் தன்கமகய பராமரிக்க 

அகனத்து பூரவ்ீக இனங்களும் 

நேப்படும். 

6 திே்ே ஆதரவாைர ் மீன் வாழ்விேங்கை் 

மற்றும் நீரந்ிகல மற்றும் 

நீரத்்மதக்கத்தில் உணவு வகல/உணவுச ்

சங்கிலி ஆகியவற்றில் ஏற்படும் 

தாக்கத்கத ஆய்வு ஹசய்வார.் 

 

அருகில் உை்ை நீரந்ிகலயான 

பை்ைபாகையம் ஏரி 12.78 கிமீ, 

வேமமற்கு, ஹவை்ைலூர ் ஏரி 11.7 கிமீ, 

வேக்கு. என கணிக்கப்பே்ே GLC இன் 

படி, அதிகபே்ச தகர மே்ே ஹசறிவு 

1000 மீே்ேருக்குை் இருக்கும். 

அத்தியாயம் 4, அே்ேவகண எண். 4.1, 

பக்கம் எண். 208 இல் வழங்கப்பே்ே 
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நிபந்தரன இணக்கம் 

விவரங்கை் கவனிக்கப்பே்ே 

மதிப்கபக் கருத்தில் ஹகாண்டு 

ஹமாத்த திரே்சி வரம்பிற்குை் 

இருக்கும் என்று கணிக்கப்பே்டுை்ைது. 

அத்தியாயம் 4, அே்ேவகண எண் 4.2 

பக்கம் எண் 210 இல் விவரங்கை் 

வழங்கப்பே்டுை்ைன 

7 குறிப்பு விதிமுகறகை் குறிப்பாக மண் 

ஆமராக்கியம், மண் அரிப்பு, மண்ணின் 

இயற்பியல், இரசாயன கூறுகை் மற்றும் 

நுண்ணுயிர ் கூறுகை் மீதான 

தாக்கத்கத ஆய்வு ஹசய்ய மவண்டும். 

பாேம் 3, பிரிவு எண் 3.7, பக்கம் எண் 

140 இல் காே்ேப்பே்டுை்ை அடிப்பகே 

ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக மண் 

ஆமராக்கிய நிகல ஹதைிவாக 

வழங்கப்படுகிறது. 

8 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காடு, 

தாவரங்கை், உை்ளூர,் 

பாதிக்கப்பேக்கூடிய மற்றும் அழிந்து 

வரும் உை்நாே்டு தாவரங்கை் மற்றும் 

விலங்கினங்கை் மீதான தாக்கத்கத 

ஆய்வு ஹசய்ய மவண்டும். 

உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

அத்தியாயம் 4 பிரிவு 4.10, பக்கம் எண் 

229 இல் வழங்கப்பே்டுை்ைது. 

9 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீே்டில், 

நிற்கும் மரங்கைின் தாக்கம் குறித்து 

ஆய்வு ஹசய்து, தற்மபாதுை்ை மரங்ககை 

எண்ணி எண்ணி, பாதுகாப்புக்கு 

நேவடிக்கக எடுக்க மவண்டும். 

தற்மபாதுை்ை சுரங்க பசுகமப் 

அரண் இல்லாத இேம் 

10 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

ஈரநிலங்கை், நீரந்ிகலகை், ஆறுகை் 

ஓகேகை், ஏரிகை் மற்றும் விவசாய 

இேங்கை் குறித்து ஆய்வு ஹசய்ய 

மவண்டும். 

அருகிலுை்ை நீரந்ிகல 

பை்ைபாகையம் ஏரி 12.78 கிமீ, 

வேமமற்கு, ஹவை்ைலூர ் ஏரி 11.7 கிமீ, 

வேக்கு. கணிக்கப்பே்ே GLC இன் படி 

அதிகபே்ச தகர மே்ே ஹசறிவு 

அதிகரிப்பு 1000 மீே்ேருக்குை் 

இருக்கும். அத்தியாயம் 4, 

அே்ேவகண எண். 4.1, பக்கம் எண். 208 

இல் வழங்கப்பே்ே விவரங்கை் 

கவனிக்கப்பே்ே மதிப்கபக் கருத்தில் 

ஹகாண்டு ஹமாத்த திரே்சி 

வரம்பிற்குை் இருக்கும் என்று 

கணிக்கப்பே்டுை்ைது. அத்தியாயம் 4, 

அே்ேவகண எண் 4.2 பக்கம் எண் 210 

இல் விவரங்கை் வழங்கப்பே்டுை்ைன 

11 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, பசுகமப் 

பகுதி மமம்பாே்டிற்கான பே்ஹஜே் 
மற்றும் மபரிேர ் மமலாண்கமத் திே்ேம் 

உை்ைிே்ே சுரங்க மூேல் திே்ேத்துேன் 

EMP பற்றிய விரிவான ஆய்வு நேத்த 

மவண்டும். 

விவரங்கை் EMP பே்ஹஜே் 
அத்தியாயம் 10, அே்ேவகண 10.1, 

பக்கம் எண் 261-281 இல் 

வழங்கப்பே்டுை்ைது. 



 

 62 

வ. 

எண். 
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12 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, 

காலநிகல மாற்றம், ஹவப்பநிகல 

உயரவ்ு, மாசுபாடு மற்றும் மண்ணின் 

மமல் மற்றும் மண்ணுக்குக் கீமழ உை்ை 

காரப்ன் இருப்பு ஆகியவற்றின் 

தாக்கத்கத ஆய்வு ஹசய்ய மவண்டும். 

மண்ணின் மீதான தாக்கம் 

அத்தியாயம் 4, பக்கம் எண் 221 இன் 

பிரிவு 4.6.3 இல் வழங்கப்பே்டுை்ைது. 

13 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

பாதுகாக்கப்பே்ே பகுதிகை், ரிசரவ்் 

காடுகை், மதசிய பூங்காக்கை், 

தாழ்வாரங்கை் மற்றும் வனவிலங்கு 

பாகதகை், திே்ே இேத்திற்கு அருகில் 

உை்ை பாதிப்புககை ஆய்வு ஹசய்ய 

மவண்டும். 

பாதுகாக்கப்பே்ே பகுதிகை், ரிசரவ்் 

காடுகை், மதசிய பூங்காக்கை், 

தாழ்வாரங்கை் மற்றும் வனவிலங்கு 

பாகதகை் ஆய்வு பகுதியின் 10 கிமீ 

சுற்றைவில் இல்கல. 

14 திே்ே முன்ஹமாழிபவர,் அருகிலுை்ை 

பே்ோ நிலங்கைில் உை்ை 

மதாே்ேங்கைில் திே்ேத்தின் தாக்கத்கத 

ஆய்வு ஹசய்து வழங்க மவண்டும். 

மதாே்ேக்ககல, விவசாயம் மற்றும் 

கால்நகேகை். 

உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

அத்தியாயம் 4 பிரிவு 4.10, பக்கம் எண் 

229 இல் வழங்கப்பே்டுை்ைது. 

15 திே்ே முன்ஹமாழிபவர,் ஹசயல்பாடுகை் 

மூலம் இயற்ககச ் சுற்றுசச்ூழலின் 

சாத்தியமான துண்ோடுதல் தாக்கம் 

பற்றிய விவரங்ககை ஆய்வு ஹசய்து 

அைிக்க மவண்டும். 

 

16 திே்ே ஆதரவாைர ்நீரந்ிகலகைில் உை்ை 

நீரவ்ாழ் தாவரங்கை் மற்றும் 

விலங்குகைின் தாக்கம் மற்றும் 

நிலப்பரப்பில் ஏற்பேக்கூடிய 

தழும்புகை், அருகிலுை்ை குகககை், 

பாரம்பரிய தைம் மற்றும் 

ஹதால்ஹபாருை் தைங்கைில் 

சாத்தியமான நில வடிவத்தில் ஏற்படும் 

மாற்றங்கை் காே்சி மற்றும் அழகியல் 

தாக்கங்ககை ஆய்வு ஹசய்து வழங்க 

மவண்டும். 

அருகிலுை்ை நீரந்ிகல 

பை்ைபாகையம் ஏரி 12.78Km, 

வேமமற்கு, ஹவை்ைலூர ் ஏரி 11.7Km, 

வேக்கு. அருகிலுை்ை குகககை், 

பாரம்பரிய தைம் மற்றும் 

ஹதால்ஹபாருை் தைங்கை் 10km 

சுற்றைவு ஆய்வு பகுதியுேன் இல்கல. 

17 சுற்றுசச்ூழலில் பிைாஸ்டிக் மற்றும் 

கமக்மராபிைாஸ்டிக் காரணமாக 

ஏற்பேக்கூடிய மாசுககை திே்ே 

முன்ஹமாழிபவர ்ஆய்வு ஹசய்து வழங்க 

மவண்டும். சுரங்கத்தின் மபாது 

சிந்திக்கப்படும் ஹசயல்பாடுகை் 

காரணமாக நீரவ்ாழ் சூழல் மற்றும் 

நன்னீர ் அகமப்புகைில் பிைாஸ்டிக் 

மற்றும் கமக்மராபிைாஸ்டிக்ஸின் 

அலுவலகம் மற்றும் மகன்டீனில் 

இருந்து உற்பத்தி ஹசய்யப்படும் 

பிைாஸ்டிக்கக ஹவே்டிஹயடுப்பதால் 

பிைாஸ்டிக் மாசு ஏற்போது என 

கருதப்படுவதால், அகவ 

மசமிக்கப்பே்டு மறுசுழற்சி 

ஹசய்பவரக்ளுக்கு விற்கப்படும். 
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சுற்றுசச்ூழல் அபாயங்கை் மற்றும் 

தாக்கங்கை் ஆராயப்பே்டு 

அறிக்ககயிேப்பேலாம். 

18 திே்ே முன்ஹமாழிபவர,் ரிசரவ்் 

காடுகைில் இல்லாத வனவிலங்குகைில் 

சுரங்கத்தின் தாக்கம் குறித்து விரிவான 

ஆய்வு ஹசய்ய மவண்டும். 

பாதுகாக்கப்பே்ே பகுதிகை், ரிசரவ்் 

காடுகை், மதசிய பூங்காக்கை், 

தாழ்வாரங்கை் மற்றும் வனவிலங்கு 

பாகதகை் ஆய்வு பகுதியின் 10 கிமீ 

சுற்றைவில் இல்கல. 

19 பின்வருவனவற்றில் புகழ்ஹபற்ற 

ஆராய்சச்ி நிறுவனங்கைிேமிருந்து 

வழங்கப்பே்ே துல்லியமான பகுதி 

தகவல்ஹதாேரப்ு உத்தரவின்படி சுரங்க 

குத்தகக காலம் முழுவகதயும் 

உை்ைேக்கிய உத்மதச சுரங்க 

குத்தககப் பகுதிகயச ் சுற்றியுை்ை 

சுரங்கத்தின் தாக்கம் குறித்து விரிவான 

ஆய்வு மமற்ஹகாை்ைப்படும். 

அ) மண் ஆமராக்கியம் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்கம. 

b) வறே்சி, ஹவை்ைம் மபான்றவற்றுக்கு 

வழிவகுக்கும் காலநிகல மாற்றம். 

c) பசுகம இல்ல வாயுக்கை் (GHG), 

ஹவப்பநிகல உயரவ்ு மற்றும் உை்ளூர ்

மக்கைின் வாழ்வாதாரத்திற்கு 

வழிவகுக்கும் மாசு. 

ஈ) நீர ் மாசுபாே்டின் சாத்தியக்கூறுகை் 

மற்றும் நீரவ்ாழ் சுற்றுசச்ூழல் 

ஆமராக்கியத்தில் தாக்கம். 

இ) விவசாயம், வனவியல் & பாரம்பரிய 

நகேமுகறகை். 

f) சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் அழிவின் 

காரணமாக நீரஹ்வப்ப/புவிஹவப்ப 

விகைவு. 

g) உயிர-்புவி மவதியியல் 

ஹசயல்முகறகை் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

அழுத்தம் உே்பே அதன் அடிசச்ுவடுகை். 

h) மமற்பரப்பு நீமராகேகைில் வண்ேல் 

புவி மவதியியல். 

குறிப்பிே்டு ஒப்புக்ஹகாண்ோர ்

20 நீர-்புவியியல் ஆய்வு, நிலத்தடி நீர ்

இகறக்கும் மற்றும் திறந்த கிணறுகை் 

மற்றும் 1 கிமீ (சுற்றைவில்) உை்ை 

மமற்பரப்பு நீரந்ிகலகைான ஆறுகை், 

ஹதாே்டிகை், கால்வாய்கை், குைங்கை் 

மபான்றவற்றின் எண்ணிக்கககய 

குறிப்பிே்டு ஒப்புக்ஹகாண்ோர ்

அத்தியாயம் - 3 இல் 

விவாதிக்கப்பே்ேது 
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விவரிக்கும் நீர ் அே்ேவகணயின் 

விைிம்பு வகரபேத்கதக் கருத்தில் 

ஹகாண்டு பாதிப்புககை 

மதிப்பிடுகிறது. சுரங்க நேவடிக்கக 

காரணமாக அருகிலுை்ை 

நீரந்ிகலகைில். உண்கமயான 

கண்காணிக்கப்பே்ே தரவுகைின் 

அடிப்பகேயில், மவகல ஹசய்வது 

நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா என்பது 

ஹதைிவாகக் காே்ேப்பேலாம். சுரங்க 

குத்தகக காலம் முழுவகதயும் 

உை்ைேக்கி, இது ஹதாேரப்ான 

மதகவயான தரவு மற்றும் ஆவணங்கை் 

வழங்கப்பேலாம். 

21 மபரிேர ் மமலாண்கமத் திே்ேம் மற்றும் 

மபரிேர ் தணிப்பு நேவடிக்ககககை 

அகனத்து அம்சங்கைிலும் வழங்குதல் 

வழங்கப்பே்ே துல்லியமான பகுதி 

தகவல்ஹதாேரப்ு உத்தரவின்படி முழு 

சுரங்க குத்தகக காலம். 

குறிப்பிே்டு ஒப்புக்ஹகாண்ோர ்

அத்தியாயம் - 7 இல் 

விவாதிக்கப்பே்ேது 

22 சுரங்கத்தின் ஹசயல்பாே்டு மற்றும் 

பிந்கதய ஹசயல்பாே்டின் மபாது 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகை் உே்பே 

இேர ் மதிப்பீடு மற்றும் மமலாண்கமத் 
திே்ேத்கத வழங்குதல். 

இேர ்மதிப்பீடு மற்றும் மமலாண்கமத் 
திே்ேம் அத்தியாயம் 7, பிரிவு 7.2, 

பக்கம் எண் 241 இன் ஒரு பகுதியாகும். 

23 வழங்கப்பே்ே துல்லியமான பகுதி 

தகவல்ஹதாேரப்ு ஆகணயின்படி 

சுரங்க குத்தகக காலம் முழுவகதயும் 

உை்ைேக்கிய விரிவான சுரங்க மூேல் 

திே்ேம். 

முற்மபாக்கான சுரங்க மூேல் 

திே்ேத்திற்கு மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ே 

புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துகற 

ஒப்புதல் அைித்துை்ைது. சுரங்கத் திே்ே 

ஒப்புதல் கடிதம் இகணப்பு II, பக்கம் 

எண் 328-336 ஆக 

இகணக்கப்பே்டுை்ைது, அமத சமயம் 

தகடுகளுேன் சுரங்கத் திே்ேத்தின் 

நகல் இகணப்பு VII, பக்கம் எண்கை் 

488-696 ஆக இகணக்கப்பே்டுை்ைது. 

24 விரிவான சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கமத் 
திே்ேத்துேன் தழுவல், தணிப்பு மற்றும் 

தீரவ்ு உத்திகை், வழங்கப்பே்ே 

துல்லியமான பகுதி தகவல்ஹதாேரப்ு 

ஆகணயின்படி முழு சுரங்க குத்தகக 

காலத்கதயும் உை்ைேக்கியது. 

விரிவான சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்கமத் திே்ேம் அத்தியாயம் 

10 இன் ஒரு பகுதியாகத் 
தயாரிக்கப்பே்டுை்ைது, அமத 

மநரத்தில் EMP இன் பே்ஹஜே் 
வாரியான ஹசலவு அே்ேவகண 10.1, 

பக்கம் எண் 261 முதல் 281 வகர 

வழங்கப்பே்டுை்ைது. 
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நிரலயான TOR 

1) 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு 

வாரியான உற்பத்தி விவரங்கை் 

ஹகாடுக்கப்பே மவண்டும், 1994 ஆம் 

ஆண்டுக்கு முந்கதய எந்த ஒரு 

வருேத்திலும் எே்ேப்பே்ே அதிகபே்ச 

உற்பத்திகய ஹதைிவாகக் குறிப்பிே 

மவண்டும். EIA அறிவிப்பு 1994 

நகேமுகறக்கு வந்த பிறகு 

உற்பத்தியில் ஏமதனும் அதிகரிப்பு 

இருந்ததா என்பகதயும் 

திே்ேவே்ேமாகத் ஹதரிவிக்கலாம், w.r.t. 

1994 க்கு முன் எே்ேப்பே்ே அதிகபே்ச 

உற்பத்தி. 

ஹபாருந்தாது. இது மீறல் வகக 

திே்ேம் அல்ல. 

இந்த முன்ஹமாழிவு B1 வகக 

கிைஸ்ேர ் சூழ்நிகலக்கான 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கானது. 

2) 2 சுரங்கத்தின் உரிகமயான 
குத்தககதாரர ் முன்ஹமாழிபவர ்
என்பகத ஆதரிக்கும் ஆவணத்தின் 
நகல் ஹகாடுக்கப்பே மவண்டும். 

அகனத்து குத்தககதாரரின் 
ஹபயரிலும் LOI இன் நகல் அதாவது 
துல்லியமான பகுதி ஹதாேரப்ு கடிதம் 
இகணப்பு I, பக்கம் எண். 318-327 ஆக 

இகணக்கப்பே்டுை்ைது. 

3) அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம், 
EIA மற்றும் ஹபாது விசாரகண 
உை்ைிே்ே அகனத்து ஆவணங்களும் 
சுரங்க குத்தகக பகுதி, உற்பத்தி 
நிகலகை், கழிவு உற்பத்தி மற்றும் 
அதன் மமலாண்கம, சுரங்க 
ஹதாழில்நுே்பம் மபான்றவற்றின் 
அடிப்பகேயில் ஒன்றுக்ஹகான்று 
இணக்கமாக இருக்க மவண்டும் 
மற்றும் குத்தககதாரரின் ஹபயரில் 
இருக்க மவண்டும். 

குறிப்பிே்டு ஒப்புக்ஹகாண்ோர.் 

 

4) 

சுரங்க குத்தகக பகுதியின் அகனத்து 
மூகல ஒருங்கிகணப்புகளும், உயர ்
ஹதைிவுத்திறன் பேங்கை்/ 
மோமபாஷீே், நிலப்பரப்பு தாை், 
புவியியல் மற்றும் பகுதியின் 
புவியியல் ஆகியவற்றில் 
மிககப்படுத்தப்பே்டிருக்க மவண்டும். 
முன்ஹமாழியப்பே்ே பகுதியின் 
அத்தககய பேம் நில பயன்பாடு 
மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் (மகார ்
மற்றும் பஃபர ் மண்ேலம்) பிற 
சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்ககை 
ஹதைிவாகக் காே்ே மவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதியின் 

அகனத்து மூகல 

ஒருங்கிகணப்புகளும் அத்தியாயம் 

1, பக்கம் எண்.25 இல் உை்ை உயர ்

ஹதைிவுத்திறன் பேம் 1.4 இல் 

மிககப்படுத்தப்பே்டுை்ைன. சுரங்க 

குத்தகக பகுதி மற்றும் நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்ககைக் காே்டும் மோப்மபா 

வகரபேம் (கமய மற்றும் இகேயக 

மண்ேலம்) 
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5) இந்திய சரம்வ ஆஃப் இந்தியா 
மோமபாஷீே்டில் 1:50,000 அைவில் 
அப்பகுதியின் புவியியல் வகரபேம், 
அப்பகுதியின் நில வடிவங்கைின் 
புவியியல், தற்மபாதுை்ை கனிமங்கை் 
மற்றும் அப்பகுதியின் சுரங்க வரலாறு, 
முக்கியமான நீரந்ிகலகை், ஓகேகை் 
மற்றும் ஆறுகை் மற்றும் மண்ணின் 
பண்புகை் ஆகியவற்கறக் குறிக்கும் 
தகவல் வழங்கப்பே மவண்டும். 

குத்தகக பகுதியின் புவியியல் 

வகரபேம் 10 கிமீ, 5 கிமீ சுற்றைவு 

ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது, 

அத்தியாயம்-2 பேம் எண்.2.2, பக்கம் 

எண்.74-75 

6

) 

சுரங்க நேவடிக்கககளுக்காக 
முன்ஹமாழியப்பே்ே நிலத்கதப் 
பற்றிய விவர 

ங்கை், அரசின் நில பயன்பாே்டுக் 
ஹகாை்ககக்கு சுரங்கம் 
இணங்குகிறதா என்ற தகவலுேன் 
ஹகாடுக்கப்பே மவண்டும்; 
சுரங்கத்திற்கான நிலத்கத 
மாற்றுவதற்கு மாநில நில 
பயன்பாே்டு வாரியம் அல்லது 
சம்மந்தப்பே்ே அதிகாரியிேம் 
அனுமதி ஹபற்றிருக்க மவண்டும். 

முன்ஹமாழியப்பே்ே நிலமானது, 

மாநிலத்தின் நிலப் பயன்பாே்டுக் 

ஹகாை்ககக்கு இணங்குவதால், 

அதன் அடிப்பகேயில் LOI அதாவது 

துல்லியமான பகுதித் ஹதாேரப்ு 

முன்ஹமாழியப்பே்ே 

குத்தககதாரருக்கு வழங்கப்பே்ே 

இகணப்பு I, பக்கம் எண். 318-327. 

7 முன்ஹமாழியப்பே்ே நிறுவனம் அதன் 
இயக்குநரக்ை் குழுவால் 
அங்கீகரிக்கப்பே்ே நன்கு 
வகரயறுக்கப்பே்ே சுற்றுசச்ூழல் 
ஹகாை்கககயக் ஹகாண்டிருக்கிறதா 
என்பது ஹதைிவாகக் குறிப்பிேப்பே 
மவண்டும்? அப்படியானால், 
சுற்றுசச்ூழல் அல்லது வன 
விதிகை்/நிபந்தகனககை 
மீறுதல்/விலகல்/ மீறல் ஆகியவற்கற 
கவனத்தில் ஹகாை்ை 
பரிந்துகரக்கப்பே்ே ஹசயல்பாே்டு 
ஹசயல்முகற/ஹசயல்முகறகை் 
பற்றிய விைக்கத்துேன் EIA 
அறிக்ககயில் குறிப்பிேப்பேலாம்? 
சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிகனககைக் 
ககயாை்வதற்கும் EC 
நிபந்தகனகளுக்கு இணங்குவகத 
உறுதி ஹசய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் 
படிநிகல அகமப்பு அல்லது நிரவ்ாக 
உத்தரவு வழங்கப்பேலாம். 
நிறுவனத்தின் இயக்குநரக்ை் குழு 

முன்ஹமாழிபவர ்அதன் சுற்றுசச்ூழல் 

ஹகாை்கககய வடிவகமத்துை்ைார ்

மற்றும் அது இகணப்பு XI, பக்கம் 

எண். 713-714 ஆக 

இகணக்கப்பே்டுை்ைது. 
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மற்றும்/அல்லது பங்குதாரரக்ை் 
அல்லது பங்குதாரரக்ளுக்கு 
இணங்காதகவ / சுற்றுசச்ூழல் 
விதிமுகறககை மீறுதல் பற்றி 
புகாரைிக்கும் அகமப்பு, 
EIA அறிக்ககயிலும் விரிவாக 
இருக்கும். 

8 சுரங்கப் பாதுகாப்பு ஹதாேரப்ான 
சிக்கல்கை், நிலத்தடி சுரங்கம் மற்றும் 
திறந்த காஸ்ே் சுரங்கத்தின் மபாது 
சாய்வு ஆய்வு, ஹவடிப்பு ஆய்வு 
மபான்றகவ உே்பே, விரிவாக இருக்க 
மவண்டும். ஒவ்ஹவாரு 
சந்தரப்்பத்திலும் முன்ஹமாழியப்பே்ே 
பாதுகாப்பு நேவடிக்கககை் 
வழங்கப்பே மவண்டும். 

இது ஒரு திறந்தஹவைி சுரங்கத் 
திே்ேம். ஹவடிப்பு விவரங்கை் 

அத்தியாயம்-2, பிரிவு 2.16, பக்கம் 

எண் 119 இல் 

இகணக்கப்பே்டுை்ைன. 

9 குத்தகக சுற்றைவில் இருந்து சுரங்க 
குத்தகககயச ் சுற்றியுை்ை 10 கிமீ 
மண்ேலத்கத ஆய்வுப் பகுதி 
உை்ைேக்கும் மற்றும் EIA இல் உை்ை 
கழிவு உருவாக்கம் மபான்றகவ 
சுரங்கம் / குத்தகக காலத்தின் 
வாழ்நாை் முழுவதும் இருக்க 
மவண்டும். 

குத்தகக சுற்றைவில் இருந்து சுரங்க 

குத்தகககயச ் சுற்றி 10 கிமீ 

மண்ேலத்கத உை்ைேக்கிய ஆய்வுப் 

பகுதி, குறிப்பிே்டுை்ைபடி, EIA இல் 

உை்ை கழிவு உருவாக்கம் மபான்ற 

தரவுகை் சுரங்கத்தின் 

ஆயுளுக்கானகவ. அத்தியாயம் 2, 

பிரிவு. 2.12, பக்கம் எண். 105. 

10 வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், மமய்சச்ல் 
நிலம், வனவிலங்கு சரணாலயம், 
மதசிய பூங்கா, விலங்கினங்கைின் 
இேம்ஹபயரந்்த பாகதகை், 
நீரந்ிகலகை், மனித குடியிருப்புகை் 
மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 
அம்சங்ககைக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 
பகுதியின் நில பயன்பாடு 
குறிப்பிேப்பே மவண்டும். சுரங்க 
குத்தககப் பகுதியின் நில 
பயன்பாே்டுத் திே்ேம், 
ஹசயல்பாே்டுக்கு முந்கதய, 
ஹசயல்பாே்டு மற்றும் 
ஹசயல்பாே்டுக்கு பிந்கதய 
கே்ேங்ககை உை்ைேக்கியதாக 
தயாரிக்கப்பே்டு சமரப்்பிக்கப்பே 
மவண்டும். நில பயன்பாே்டு மாற்றம் 
ஏமதனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 
ஹகாடுக்கப்பே மவண்டும். 

 
வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், 

மமய்சச்ல் நிலம், வனவிலங்கு 

சரணாலயம், மதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்கைின் இேம்ஹபயரந்்த 

வழிகை், நீரந்ிகலகை், மனித 

குடியிருப்புகை் மற்றும் பிற 

சூழலியல் அம்சங்ககை விவரிக்கும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.2, பக்கம் எண் 

134 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் வனவிலங்கு 

சரணாலயம் மற்றும் மதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்கைின் இேம்ஹபயரந்்த 

பாகதகை் எதுவும் இல்கல 
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11 சுரங்க குத்தககக்கு ஹவைிமய உை்ை 
நிலப்பரப்பின் அைவு, சுரங்க 
குத்தககயிலிருந்து தூரம், அதன் நில 
பயன்பாடு மபான்ற நிலத்தின் 
விவரங்கை். R&R சிக்கல்கை் ஏமதனும் 
இருந்தால் ஹகாடுக்கப்பே மவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதிக்கு ஹவைிமய 
உை்ை நிலத்கத OB ேம்ப்கை் 
மபான்றவற்றுக்கு 
பயன்படுத்துவதற்கான எந்த 
திே்ேமும் இல்கல. திே்ேத்தில் R&R 
சிக்கல்கை் எதுவும் இல்கல. 

12 திே்ேப் பகுதியில் ஏமதனும் வன நிலம் 
சம்பந்தப்பே்டிருந்தால், மாநில 
வனத்துகறயில் உை்ை தகுதி வாய்ந்த 
அதிகாரியின் சான்றிதகழ வழங்க 
மவண்டும். காடுகைின் நிகல குறித்து 
திே்ே ஆதரவாைர ்ஏமதனும் முரணாகக் 
கூறினால், அந்த இேத்கத மாநில 
வனத் துகற அகமசச்கத்தின் 
பிராந்திய அலுவலகத்துேன் 
இகணந்து ஆய்வு ஹசய்து, காடுகைின் 
நிகலகயக் கண்ேறியலாம், அதன் 
அடிப்பகேயில், இதில் உை்ை 
சான்றிதழ் மமமல குறிப்பிே்டுை்ைபடி 
ஹவைியிேப்படும். இதுமபான்ற எல்லா 
நிகழ்வுகைிலும், மாநில வனத் 
துகறயின் பிரதிநிதிகை் நிபுணர ்
மதிப்பீே்டுக் குழுக்களுக்கு உதவுவது 
விரும்பத்தக்கதாக இருக்கும். 

 திே்ேத்தில் வன நிலம் இல்கல. 
 

13 நிகர தற்மபாகதய மதிப்பு (NPV) 
மற்றும் இழப்பீே்டு காடு வைரப்்பு (CA) 
கவப்பு உே்பே திே்ேத்தில் 
ஈடுபே்டுை்ை உகேந்த பகுதி மற்றும் 
கன்னி வனப்பகுதிக்கான வன 
அனுமதியின் நிகல குறிப்பிேப்பே 
மவண்டும். வனத்துகற அனுமதியின் 
நககலயும் வழங்க மவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதிக்குை் வன 
நிலம் சம்பந்தப்போததால் 
ஹபாருந்தாது. 

14 பே்டியலிேப்பே்ே பழங்குடியினர ்
மற்றும் பிற பாரம்பரிய வனவாசிகை் 
(வன உரிகமககை அங்கீகரித்தல்) 
சே்ேம், 2006ன் கீழ் வன உரிகமககை 
அங்கீகரிப்பதன் நகேமுகற நிகல 
குறிப்பிேப்பே மவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதியில் வன 
நிலம் சம்பந்தப்போததால் 
ஹபாருந்தாது. 

15 ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை RF/PF 
பகுதிகைில் உை்ை தாவரங்கை், 
மதகவயான விவரங்களுேன் 
ஹகாடுக்கப்பே மவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதியிலிருந்து 10 
மீ சுற்றைவில் வனவிலங்கு 
சரணாலயம், மதசிய பூங்கா அல்லது 
உயிரக்்மகாை காப்பகம் இல்கல. 



 

 69 

வ. 

எண். 

நிபந்தரன இணக்கம் 

16 ஆய்வுப் பகுதியின் வனவிலங்குகைின் 
மீது சுரங்கத் திே்ேத்தின் தாக்கம் 
மற்றும் விவரங்கை் 
வழங்கப்படுவகதக் கண்ேறிய ஒரு 
ஆய்வு ஹசய்யப்பே மவண்டும். 
சுற்றியுை்ை மற்றும் மவறு ஏமதனும் 
பாதுகாக்கப்பே்ே பகுதியில் உை்ை 
வனவிலங்குகைின் மீது இத்திே்ேத்தின் 
தாக்கம் மற்றும் அதற்மகற்ப, 
மதகவப்படும் விரிவான தணிப்பு 
நேவடிக்கககை், ஹசலவு 
தாக்கங்களுேன் உருவாக்கப்பே்டு, 
சமரப்்பிக்கப்பே மவண்டும். 

உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 
அத்தியாயம் 4, பிரிவு 3.10, பக்கம் 

எண் 229 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது. 

17 மதசியப் பூங்காக்கை், சரணாலயங்கை், 
உயிரக்்மகாைக் காப்பகங்கை், 
வனவிலங்கு வழித்தேங்கை், ராம்சார ்
தைம் புலி/ யாகனகை் 
காப்பகங்கை்/(இருக்கும் மற்றும் 
முன்ஹமாழியப்பே்ேகவ), சுரங்க 
குத்தககக்கு 10 கி.மீக்குை் இருந்தால், 
அது ஹதைிவாகக் குறிப்பிேப்பே 
மவண்டும், அது முகறயாக 
அங்கீகரிக்கப்பே்ே இருப்பிே 
வகரபேத்தால் ஆதரிக்கப்பே 
மவண்டும். தகலகம வனவிலங்கு 
காப்பாைரால், மமமல 
குறிப்பிே்டுை்ைபடி சுற்றுசச்ூழல் 
ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த 
பகுதிகை் அருகாகமயில் இருப்பதால், 
அத்தககய திே்ேங்களுக்குத் 
மதகவயான அனுமதிகய, மதசிய 
வனவிலங்கு வாரியத்தின் 
நிகலக்குழுவிேம் ஹபற்று, அதன் நகல் 
வழங்கப்பே மவண்டும். 

10 கிமீ சுற்றைவில் மதசிய 
பூங்காக்கை், சரணாலயங்கை், 
உயிரக்்மகாைக் காப்பகங்கை், 
வனவிலங்கு இேங்கை், ராம்சார ்
தைம் புலி/ யாகனகை் 
காப்பகங்கை்/ (இருக்கும் மற்றும் 
முன்ஹமாழியப்பே்ேகவ) 
இல்லாததால் ஹபாருந்தாது. 

18 ஆய்வுப் பகுதி [கமய மண்ேலம் 
மற்றும் இகேயக மண்ேலம் (சுரங்க 
குத்தககயின் சுற்றைவில் 10 கி.மீ 
சுற்றைவு)] பற்றிய விரிவான உயிரியல் 
ஆய்வு மமற்ஹகாை்ைப்படும். 
தாவரங்கை் மற்றும் 
விலங்கினங்கைின் விவரங்கை், 
அழிந்துவரும், உை்ளூர ் மற்றும் RET 
இனங்கை், தனித்தனியாக, கமய 
மற்றும் இகேயக மண்ேலத்திற்கு 

திே்ேப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றைவில் 

உை்ை உயிரியல் ஆய்வு (தாவர 

மற்றும் விலங்கினங்கை்) விவரங்கை் 

அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.11, பக்கம் 

எண். 96 முதல் 105 வகர 

இகணக்கப்பே்டுை்ைன. 
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தனித்தனியாக, அத்தககய முதன்கம 
கை ஆய்வின் அடிப்பகேயில் 
வழங்கப்பே மவண்டும், இது 
தற்மபாதுை்ை விலங்கினங்கைின் 
அே்ேவகணகய ஹதைிவாகக் 
குறிக்கிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் 
ஏமதனும் திே்ேமிேப்பே்ே 
விலங்கினங்கை் காணப்பே்ோல், 
அவற்கறப் பாதுகாப்பதற்கான 
பே்ஹஜே் ஒதுக்கீடுகளுேன் 
மதகவயான திே்ேமும் மாநில வனம் 
மற்றும் வனவிலங்குத் துகறயுேன் 
கலந்தாமலாசித்து, விவரங்கை் 
அைிக்கப்பே மவண்டும். அகத 
ஹசயல்படுத்த மதகவயான நிதி 
ஒதுக்கீடு திே்ே மதிப்பின் ஒரு 
பகுதியாக ஹசய்யப்பே மவண்டும். 

19 'அதிகமாக மாசுபே்ேதாக' 
அறிவிக்கப்பே்ே பகுதிகை் அல்லது 
'ஆரவைி வரம்பின்' கீழ் வரக்கூடிய 
திே்ேப் பகுதிகை் (சுரங்க 
நேவடிக்கககளுக்கான நீதிமன்றக் 
கே்டுப்பாடுககை ஈரக்்கும்) 
ஆகியகவயும் குறிப்பிேப்பே 
மவண்டும், மமலும் மதகவப்படும் 
இேங்கைில், பரிந்துகரக்கப்பே்ே 
அதிகாரிகைின் அனுமதிச ்
சான்றிதழ்கை், TNPCB அல்லது மாநில 
சுரங்கத் துகற பாதுகாக்கப்பே்டு, 
உத்மதச சுரங்க நேவடிக்கககை் 
பரிசீலிக்கப்படும் வககயில் 
வழங்கப்பே மவண்டும். 

சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 
சுற்றைவில் கடுகமயான மாசுபே்ே 
பகுதி எதுவும் இல்கல. மமலும், இந்த 
திே்ேம் 'ஆரவைி மகலத்ஹதாேரின்' 
கீழ் வரவில்கல. 

20 இமதமபால், கேமலார திே்ேங்களுக்கு, 
CRZ வகரபேம், LTL ஐ வகரயறுக்கும் 
அங்கீகரிக்கப்பே்ே ஏஹஜன்சிகைில் 
ஒன்றால் முகறயாக 
அங்கீகரிக்கப்பே்ேது. HTL, CRZ பகுதி, 
சுரங்க குத்தகக w.r.t CRZ இேம், 
சதுப்புநிலங்கை் மபான்ற கேற்ககர 
அம்சங்கை், ஏமதனும் இருந்தால், 
வழங்கப்பே மவண்டும். (குறிப்பு: CRZ 
இன் கீழ் வரும் சுரங்கத் திே்ேங்களும் 
சம்பந்தப்பே்ே கேமலார மண்ேல 

திே்ேம் CRZ கீழ் வராது. 
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மமலாண்கம ஆகணயத்தின் 
ஒப்புதகலப் ஹபற மவண்டும்). 

21 திே்ேத்தால் பாதிக்கப்பே்ே 
மக்களுக்கான R&R திே்ேம்/இழப்பீடு 
விவரங்கை் (PAP) அைிக்கப்பே 
மவண்டும். R&R திே்ேத்கதத் 
தயாரிக்கும் மபாது, ஹதாேரப்ுகேய 
மாநில/மதசிய மறுவாழ்வு & 
மீை்குடிமயற்றக் ஹகாை்கககய 
பாரக்வயில் கவத்திருக்க மவண்டும். 
எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் சமூகத்தின் பிற 
நலிவகேந்த பிரிவினகரப் 
ஹபாறுத்தமே்டில், அவரக்ைின் 
மதகவககை மதிப்பிடுவதற்கு குடும்ப 
வாரியாக, மதகவ அடிப்பகேயிலான 
மாதிரி கணக்ஹகடுப்பு 
மமற்ஹகாை்ைப்பே மவண்டும், மமலும் 
அதற்மகற்ப ஹசயல் திே்ேங்ககைத் 
தயாரித்து சமரப்்பிக்க மவண்டும். 
மாநில அரசின் துகறகை். சுரங்க 
குத்தகக பகுதியில் அகமந்துை்ை 
கிராமங்கை் மாற்றப்படுமா 
இல்கலயா என்பகத ஹதைிவாக 
ஹவைிப்படுத்தலாம். கிராமங்ககை 
மாற்றுவது ஹதாேரப்ான 
பிரசச்கனகை், அவற்றின் R&R மற்றும் 
சமூக-ஹபாருைாதார அம்சங்கை் 
உே்பே, அறிக்ககயில் விவாதிக்கப்பே 
மவண்டும். 

புனரவ்ாழ்வு மற்றும் மீை்குடிமயற்றம் 
இல்கல. பே்ோ நிலம் என 
வககப்படுத்தப்பே்ே நிலம் 

22 ஒரு பருவம் (பருவமகழ அல்லாதது) 
[அதாவது. மாரச்-்மம (மகாகே காலம்); 
அக்மோபர-்டிசம்பர ்
(மகழக்காலத்திற்கு முந்கதய காலம்), 
டிசம்பர-்பிப்ரவரி (குைிரக்ாலம்)] CPCB 
2009 அறிவிப்பின்படி சுற்றுப்புற 
காற்றின் தரம் குறித்த முதன்கம 
அடிப்பகேத் தரவு, நீர ்தரம், இகரசச்ல் 
நிகல, மண் மற்றும் தாவரங்கை் 
மற்றும் விலங்கினங்கை் 
மசகரிக்கப்பே்டு, AAQ மற்றும் பிற 
இவ்வாறு ஹதாகுக்கப்பே்ே தரவு EIA 
மற்றும் EMP அறிக்ககயில் மததி 
வாரியாக வழங்கப்படுகிறது. தைம் 
சாரந்்த வானிகல தரவுகளும் 

மாரச் ் 2022 முதல் மம 2022 வகர 
கமய மண்ேலம் மற்றும் இகேயக 
மண்ேலத்தில் அடிப்பகே 
சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 
நேத்தப்பே்ேது. ஆய்வுக் காலத்தில் 
தைத்தின் குறிப்பிே்ே வானிகல 
தரவுகளும் மசகரிக்கப்பே்ேன. 
கண்காணிப்பு இருப்பிே விவரங்கை் 
மற்றும் கண்காணிப்பு முடிவுகை் 
அத்தியாயம் 3 இல் 
விவாதிக்கப்பே்டுை்ைன. 
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மசகரிக்கப்பே மவண்டும். 
கண்காணிப்பு நிகலயங்கைின் 
இருப்பிேம் ஆய்வுப் பகுதி 
முழுவகதயும் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வககயில் 
இருக்க மவண்டும் மற்றும் முன் 
மமலாதிக்க காற்றின் திகச மற்றும் 
உணரத்ிறன் ஏற்பிகைின் 
இருப்பிேத்கதக் கருத்தில் ஹகாண்டு 
நியாயப்படுத்த மவண்டும். சுரங்க 
குத்தககக்கு 500 மீே்ேருக்குை் 
குகறந்த பே்சம் ஒரு கண்காணிப்பு 
நிகலயம் இருக்க மவண்டும். PM10 இன் 
கனிம கலகவ, குறிப்பாக இலவச 
சிலிக்காவிற்கு, ஹகாடுக்கப்பே 
மவண்டும். 

23 பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் 
திே்ேத்தின் தாக்கத்கத கணிக்க 
காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் 
மமற்ஹகாை்ைப்பே மவண்டும். கனிமப் 
மபாக்குவரத்துக்கான வாகனங்கைின் 
இயக்கத்தின் தாக்கத்கதயும் 
கருத்தில் ஹகாை்ை மவண்டும். 
பயன்படுத்தப்பே்ே மாதிரியின் 
விவரங்கை் மற்றும் மாேலிங் ஹசய்ய 
பயன்படுத்தப்படும் உை்ைீே்டு 
அைவுருக்கை் வழங்கப்பே மவண்டும். 
காற்றின் தர வகரயகறகை், தைத்தின் 
இருப்பிேம், உணரத்ிறன் ஏற்பிகைின் 
இருப்பிேம், ஏமதனும் இருந்தால், 
இருப்பிே வகரபேத்தில் ஹதைிவாகக் 
காே்ேப்படும். முன் ஆதிக்கம் 
ஹசலுத்தும் காற்றின் திகசகயக் 
காே்டும் காற்று மராஜாக்கை் 
வகரபேத்தில் குறிப்பிேப்பேலாம். 

அத்தியாயம்-4, பிரிவு 4.3, பக்கம் எண் 

205 இல் இகணக்கப்பே்டுை்ைபடி 
சாதாரண கல் சுரங்கத் 
திே்ேத்திற்காக காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் 

மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேது, அமத சமயம் 

சுரங்கம் காரணமாக அதிகரிப்பு 

அே்ேவகண 4.2, பக்கம் எண் 210 இல் 

வழங்கப்பே்டுை்ைது.  

 

24 திே்ேத்திற்கான நீர ் மதகவ, அதன் 
இருப்பு மற்றும் ஆதாரம் ஆகியகவ 
வழங்கப்பே மவண்டும். விரிவான நீர ்
சமநிகலயும் வழங்கப்பே மவண்டும். 
திே்ேத்திற்கு மதகவயான நன்னீர ்
மதகவகய குறிப்பிே மவண்டும். 

திே்ேத்திற்கான நீர ் மதகவ மற்றும் 
ஆதாரம் அே்ேவகண எண் 2.2 இல் 
அத்தியாயம் 2, பக்கம் எண் 91-92 இல் 
விரிவாக ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது. 

25 திே்ேத்திற்கு மதகவயான அைவு 
தண்ணீர ் எடுப்பதற்கு தகுதியான 

ஹபாருந்தாது 

அருகில் உை்ை கிராமங்கைில் 
இருந்து தண்ணீர ்எடுக்கப்படும் 
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அதிகாரியிேம் இருந்து மதகவயான 
அனுமதி வழங்கப்பே மவண்டும். 

26 திே்ேத்தில் மமற்ஹகாை்ை 
உத்மதசிக்கப்பே்டுை்ை நீர ் பாதுகாப்பு 
நேவடிக்கககை் பற்றிய விைக்கம் 
அைிக்கப்பே மவண்டும். திே்ேத்தில் 
முன்ஹமாழியப்பே்டுை்ை மகழநீர ்
மசகரிப்பு பற்றிய விவரங்கை் ஏமதனும் 
இருந்தால் வழங்கப்பே மவண்டும். 
மமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்ஆகிய 
இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் 
இத்திே்ேத்தின் தாக்கம் 
மதிப்பிேப்பே்டு, மதகவப்பே்ோல், 
மதகவயான பாதுகாப்பு 
நேவடிக்கககை் வழங்கப்பே 
மவண்டும். 

மகழநீர ் மசகரிப்பு நேவடிக்கககை் 

உே்பே முன்ஹமாழியப்பே்ே நீர ்

பாதுகாப்பு நேவடிக்கககை் 

அத்தியாயம் 10, பிரிவு 10.4.4., பக்கம் 

எண் 259 இல் விவாதிக்கப்பே்டுை்ைது. 

27 மமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்ஆகிய 
இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் 
இத்திே்ேத்தின் தாக்கம் 
மதிப்பிேப்பே்டு, மதகவப்பே்ோல், 
மதகவயான பாதுகாப்பு 
நேவடிக்கககை் வழங்கப்பே 
மவண்டும். 

மமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்

சூழலில் திே்ேத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

மதகவயான கே்டுப்பாே்டு 

நேவடிக்கககை் அத்தியாயம் 4, 

பிரிவு 4.5, பக்கம் எண் 217 இல் 

விவாதிக்கப்பே்டுை்ைன. 

28 உண்கமயான கண்காணிக்கப்பே்ே 
தரவுகைின் அடிப்பகேயில், மவகல 
ஹசய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 
என்பது ஹதைிவாகக் காே்ேப்பேலாம். 
இது சம்பந்தமாக மதகவயான தரவு 
மற்றும் ஆவணங்கை் 
வழங்கப்பேலாம். மவகல நிலத்தடி நீர ்
அே்ேவகணகய ஹவே்டும் பே்சத்தில், 
ஒரு விரிவான நீர ் புவியியல் ஆய்வு 
மமற்ஹகாை்ைப்பே்டு, அறிக்கககய 
மற்றவற்றுக்கு இகேமயயான 
அறிக்கக சமரப்்பிக்க மவண்டும். 
தற்மபாதுை்ை நீரந்ிகலகைின் 
விவரங்கை் மற்றும் இந்த 
நீரந்ிகலகைில் சுரங்க 
நேவடிக்கககைின் தாக்கம் ஆகியகவ 
அேங்கும். நிலத்தடி நீருக்கு அடியில் 
மவகல ஹசய்வதற்கும், நிலத்தடி நீகர 
உறிஞ்சுவதற்கும் மத்திய நிலத்தடி நீர ்
ஆகணயத்திேம் மதகவயான 

திே்ே காலம் மற்றும் கருத்தியல் 

திே்ேத்தின்படி என்னுகேய 

வாழ்நாைில் சுரங்க நேவடிக்கககை் 

நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிோது. 

என்னுகேய மவகலகைின் திே்ே 

வகரபேம் W.R.T. நிலத்தடி நீர ்

அே்ேவகண அத்தியாயம் 4, பேம் 4.6, 

பக்கம் எண் 218 இல் 

காே்ேப்பே்டுை்ைது. 
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அனுமதிகயப் ஹபற்று அதன் நகல் 
வழங்கப்பே மவண்டும். 

29 குத்தககப் பகுதி வழியாகச ் ஹசல்லும் 
பருவகால அல்லது மவறு எந்த 
நீமராகேயின் விவரங்கை் மற்றும் 
முன்ஹமாழியப்பே்ே மாற்றம் / 
திகசதிருப்பல், ஏமதனும் இருப்பின், 
அது நீரியல் துகறயில் ஏற்படும் 
தாக்கம் ஆகியவற்கறக் ஹகாண்டு வர 
மவண்டும். 

சுரங்கப் பகுதி வழியாக பருவகால 
நீமராகேமயா அல்லது நல்லாமவா 
இல்கல. 

30 தைத்தின் உயரம், மவகல ஹசய்யும் 
ஆழம், நிலத்தடி நீர ் அே்ேவகண 
மபான்றகவ. AMSL மற்றும் bgl 
இரண்டிலும் வழங்கப்பே மவண்டும். 
அதற்கான திே்ே வகரபேமும் 
வழங்கப்பேலாம். 

அதிக உயரம்: 395 AMSL 

தகர மே்ேத்திற்கு கீமழ 48 மீ 
(3மீ கிராவல் + 45மீ சாதாரண கல்) 

31 காலக்ஹகடுவுேன் கூடிய 
முற்மபாக்கான பசுகமப் பே்கே 
மமம்பாே்டுத் திே்ேம் அே்ேவகண 
வடிவத்தில் (மநரியல் மற்றும் அைவு 
கவமரஜ், தாவர இனங்கை் மற்றும் கால 
அைவு ஆகியவற்கறக் குறிக்கும்) 
தயாரிக்கப்பே்டு சமரப்்பிக்கப்பே 
மவண்டும், அகத மனதில் கவத்து, 
திே்ேம் ஹதாேங்கும் மபாது அகதமய 
ஹசயல்படுத்த மவண்டும். மதாே்ேம் 
மற்றும் ஈடுஹசய்யும் காடு வைரப்்பின் 
கே்ேம் வாரியான திே்ேம், 
மதாே்ேத்தின் கீழ் உை்ை பகுதி மற்றும் 
நேப்பே மவண்டிய இனங்கை் 
ஆகியவற்கறக் குறிக்கும் வககயில் 
ஹதைிவாக பே்டியலிேப்பே மவண்டும். 
ஏற்கனமவ நேவு ஹசய்த விவரங்ககை 
அைிக்க மவண்டும். பசுகமப் 
பே்கேக்கு மதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ே தாவர 
இனங்கை் அதிக சுற்றுசச்ூழல் 
மதிப்கபக் ஹகாண்டிருக்க மவண்டும் 
மற்றும் உை்ளூர ் மற்றும் பூரவ்ீக 
இனங்கை் மற்றும் மாசுபாே்கே 
ஹபாறுத்துக்ஹகாை்ளும் இனங்கை் 
ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் 
அைித்து உை்ளூர ் மக்களுக்கு நல்ல 
பயன்பாே்டு மதிப்பாக இருக்க 
மவண்டும். 

முற்மபாக்கான பசுகம மண்ேல 

மமம்பாே்டுத் திே்ேம் 

தயாரிக்கப்பே்டு, சுரங்கத் தே்டு 

எண். IV. மதாே்ேம் பற்றிய விவரங்கை் 

அத்தியாயம் 4, பிரிவு 4.11 பக்கம் எண் 

230 இன் ஒரு பகுதியாகும். 
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32 இத்திே்ேத்தின் காரணமாக உை்ளூர ்
மபாக்குவரத்து உை்கே்ேகமப்பில் 
ஏற்படும் தாக்கம் சுே்டிக்காே்ேப்பே 
மவண்டும். தற்மபாகதய சாகல 
வகலயகமப்பில் (திே்ேப் பகுதிக்கு 
ஹவைிமய உை்ைகவ உே்பே) 
திே்ேத்தின் விகைவாக டிரக் 
மபாக்குவரத்தில் திே்ேமிேப்பே்ே 
அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கும் சுகமகயக் 
ககயாளும் திறன் உை்ைதா 
என்பகதக் குறிக்கும் வககயில் 
ஹசயல்பே மவண்டும். 
உை்கே்ேகமப்கப 
மமம்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு, 
சிந்திக்கப்பே்ோல் (மாநில அரசு 
மபான்ற பிற நிறுவனங்கைால் 
எடுக்கப்படும் நேவடிக்கக உே்பே) 
திே்ே ஆதரவாைர ் இந்திய சாகல 
காங்கிரஸின் வழிகாே்டுதல்கைின்படி 
மபாக்குவரத்தின் தாக்கத்கத ஆய்வு 
ஹசய்ய மவண்டும். 

திே்ேத்தால் உை்ளூர ் மபாக்குவரத்து 

உை்கே்ேகமப்பில் ஏற்படும் பாதிப்பு 

மதிப்பிேப்பே்டுை்ைது. உை்ளூர ்

மபாக்குவரத்தில் அதிக பாதிப்பு 

இருக்காது. முன்ஹமாழியப்பே்ே 

சுரங்க நேவடிக்ககயின் 

மபாக்குவரத்து அேரத்்தி 

அத்தியாயம்-4, பிரிவு எண்.4.9, பக்கம் 

எண். 226 EIA/EMP அறிக்ககயில் 

இகணக்கப்பே்டுை்ைது. 

33 சுரங்கத் ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு 
வழங்கப்படும் ஆன்கசே் தங்குமிேம் 
மற்றும் வசதிகை் பற்றிய விவரங்கை் 
EIA அறிக்ககயில் மசரக்்கப்பே 
மவண்டும். 

சுரங்கத ் ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு 

வழங்கப்பே மவண்டிய தை வசதிகை் 

பற்றிய விவரங்கை் அத்தியாயம் 2, 

பக்கம் எண் 126 இல் பிரிவு 2.19 இல் 

ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைன. 

34 சுரங்கத்திற்குப் பிந்கதய நிலப் 
பயன்பாடு மற்றும் 
ஹவே்டிஹயடுக்கப்பே்ே பகுதிககை 
(திே்ேங்களுேன் மற்றும் மபாதுமான 
எண்ணிக்ககயிலான பிரிவுகளுேன்) 
மீைகமத்தல் மற்றும் மீே்ேகமத்தல் 
ஆகியகவ EIA அறிக்ககயில் 
ஹகாடுக்கப்பே மவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதியின் 

கருத்தியல் திே்ேம் மற்றும் பிரிவு 

அத்தியாயம்-2, பேம் எண். 2.7, பக்கம் 

எண். 121-123 இல் 

ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது. 

35 இந்தத் திே்ேத்தின் ஹதாழில்சார ்
சுகாதார பாதிப்புகை் 
எதிரப்ாரக்்கப்பே மவண்டும் மற்றும் 
முன்ஹமாழியப்பே்ே தடுப்பு 
நேவடிக்கககை் விரிவாக 
விவரிக்கப்பே மவண்டும். முன் மவகல 
வாய்ப்பு மருத்துவ பரிமசாதகன 
மற்றும் காலமுகற மருத்துவ 
பரிமசாதகன அே்ேவகணகை் பற்றிய 
விவரங்கை் EMP இல் இகணக்கப்பே 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் ஹதாழில்சார ்

சுகாதார பாதிப்புகை் மற்றும் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே தடுப்பு 

நேவடிக்கககை் பற்றிய விவரங்கை் 

அத்தியாயம் 4, பக்கம் எண் 222 இல் 

பிரிவு 4.8 இல் 

விவாதிக்கப்பே்டுை்ைன. 
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மவண்டும். சுரங்கப் பகுதியில் 
முன்ஹமாழியப்பே்ே மதகவயான 
வசதிகளுேன் கூடிய திே்ேக் 
குறிப்பிே்ே ஹதாழில்சார ் சுகாதாரத் 
தணிப்பு நேவடிக்கககை் விரிவாக 
இருக்கலாம். 

36 இத்திே்ேத்தின் ஹபாது சுகாதார 
தாக்கங்கை் மற்றும் பாதிப்பு 
மண்ேலத்தில் உை்ை மக்களுக்கான 
ஹதாேரப்ுகேய நேவடிக்கககை் 
முகறயாக மதிப்பீடு ஹசய்யப்பே 
மவண்டும் மற்றும் முன்ஹமாழியப்பே்ே 
தீரவ்ு நேவடிக்கககை் பே்ஹஜே் 
ஒதுக்கீடுகளுேன் விரிவாக 
விவரிக்கப்பே மவண்டும். 

திே்ேத்தால் ஏற்படும் ஹபாது 

சுகாதார பாதிப்புகை் அத்தியாயம் 4, 

பக்கம் எண் 225 இல் பிரிவு 4.8.3 இல் 

விவாதிக்கப்பே்டுை்ைது. 

37 திே்ே ஆதரவாைரால் வழங்க 
முன்ஹமாழியப்பே்ே உை்ளூர ்
சமூகத்திற்கு சமூகப் ஹபாருைாதார 
முக்கியத்துவம் மற்றும் ஹசல்வாக்கின் 
நேவடிக்கககை் சுே்டிக்காே்ேப்பே 
மவண்டும். முடிந்தவகர, 
ஹசயல்படுத்துவதற்கான கால 
அைவுகளுேன் அைவு பரிமாணங்கை் 
ஹகாடுக்கப்பேலாம். 

சமூகப் ஹபாருைாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் ஹசல்வாக்கு 

என்பது அத்தியாயம் 8, திே்ேப் 

பயன்கைின் ஒரு பகுதியாகும். 

அகனத்து CER ஹசயல்பாடுகளும் 

சுரங்க நேவடிக்கககைின் 1 ஆம் 

ஆண்டில் முடிக்கப்படும் 

38 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புககைத் தணிக்க 
விரிவான சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கமத் 
திே்ேம் (EMP), நில பயன்பாே்டின் 
மாற்றம், விவசாயம் மற்றும் மமய்சச்ல் 
நிலங்கைின் இழப்பு, ஏமதனும் 
இருந்தால், ஹதாழில்சார ் சுகாதார 
பாதிப்புகை் மற்றும் 
முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்திற்கு 
குறிப்பிே்ே பிற பாதிப்புகை் ஆகியகவ 
அேங்கும். 

திே்ேத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்கம திே்ேம் அத்தியாயம் 9 

இல் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பே்டுை்ைது. 

39 ஹபாது கருத்துக் மகே்பு புை்ைிகை் 
மற்றும் திே்ே முன்ஹமாழிபவரின் 
அரப்்பணிப்பு மற்றும் காலக்ஹகடுவு 
ஹசயல் திே்ேத்துேன் அகத 
ஹசயல்படுத்த பே்ஹஜே் ஏற்பாடுகை் 
வழங்கப்பே மவண்டும் மற்றும் 
திே்ேத்தின் இறுதி EIA/EMP 
அறிக்ககயில் இகணக்கப்பே 
மவண்டும். 

இது ஹபாது மக்கை் கருத்துமகே்பு 
கூே்ேத்திற்காக சமரப்்பிக்கப்பே்ே 

வகரவு EIA அறிக்கக. 
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40 திே்ேத்திற்கு எதிராக நிலுகவயில் 
உை்ை வழக்குகைின் விவரங்கை், 
ஏமதனும் இருந்தால், திே்ேத்திற்கு 
எதிராக ஏமதனும் நீதிமன்றத்தால் 
நிகறமவற்றப்பே்ே வழிகாே்டுதல் / 
உத்தரவுேன் ஹகாடுக்கப்பே 
மவண்டும். 

திே்ேத்திற்கு எதிராக எந்த வழக்கும் 
நிலுகவயில் இல்கல. 

41 திே்ேத்தின் ஹசலவு (மூலதனச ் ஹசலவு 
மற்றும் ஹதாேர ்ஹசலவு) அத்துேன் EMP 
ஐ ஹசயல்படுத்துவதற்கான ஹசலவும் 
ஹதைிவாக குறிப்பிேப்பே மவண்டும். 

 
திே்ேச ்ஹசலவு: 87,70,000/- 
EMP ஹசலவு: 11,980,783/- 
CER ஹசலவு: 5,00,000/- 

42 மபரிேர ்மமலாண்கமத் திே்ேம் 
தயாரிக்கப்பே்டு, EIA/EMP 
அறிக்ககயில் மசரக்்கப்படும். 

மபரிேர ் மமலாண்கம திே்ேம் 

அத்தியாயம் 7, பக்கம் எண் 244 இன் 

பிரிவு 7.3 இல் மசரக்்கப்பே்டுை்ைது. 

43 திே்ேம் ஹசயல்படுத்தப்பே்ோல், 
திே்ேத்தின் பலன்கை் விவரிக்கப்பே 
மவண்டும். திே்ேத்தின் பலன்கை், 
சுற்றுசச்ூழல், சமூகம்,ஹபாருைாதாரம், 
மவகல வாய்ப்பு மபான்றவற்கற 
ஹதைிவாகக் குறிக்கும். 

திே்ேப் பயன்கை் அத்தியாயம் 8 இல் 

ஹதைிவாகக் குறிப்பிேப்பே்டுை்ைன. 

பக்கம் எண். 253-254. 

44 மமற்கூறியவற்கறத் தவிர, கீமழ 
குறிப்பிேப்பே்டுை்ை ஹபாதுவான 
குறிப்புகளும் பின்பற்றப்பே 
மவண்டும்:- 

1.     1. EIA/EMP அறிக்ககயின் நிரவ்ாகச ்
சுருக்கம் 

2. 2. அகனத்து ஆவணங்களும் குறியீே்டு 
மற்றும் ஹதாேரச்ச்ியான பக்க 
எண்ணுேன் சரியாகக் குறிப்பிேப்பே 
மவண்டும். 

3. 3. அறிக்ககயில் குறிப்பாக 
அே்ேவகணகைில் தரவு 
வழங்கப்பே்ோல், தரவு 
மசகரிக்கப்பே்ே காலம் மற்றும் 
ஆதாரங்கை் குறிப்பிேப்பே மவண்டும். 

4.  4.  MoEF&CC/NABL அங்கீகாரம் ஹபற்ற 
ஆய்வகங்ககைப் பயன்படுத்தி நீர,் 
காற்று பற்றிய அகனத்து 
பகுப்பாய்வு/மசாதகன 
அறிக்ககககையும் இகணக்க 
மவண்டும். மண், இகரசச்ல் 
மபான்றகவ. திே்ேத்தின் மதிப்பீே்டின் 
மபாது அகனத்து அசல் 
பகுப்பாய்வு/மசாதகன 

EIA/EMP ஐத் தயாரிக்கும் மபாது 
அகனத்து ஹபாதுவானது 
பின்பற்றப்படுகிறது. 
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அறிக்கககளும் இருக்க மவண்டும். 
5. 5. வழங்கப்பே்ே ஆவணங்கை் ஆங்கிலம் 

அல்லாத மவறு ஹமாழியில் இருந்தால், 
ஆங்கில ஹமாழிஹபயரப்்பு வழங்கப்பே 
மவண்டும். 

6. 6. அகமசச்கத்தால் முன்னர ்
வகுக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேங்கைின் 
சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீே்டிற்கான 
மகை்வித்தாை் நிரப்பப்பே்டு 
சமரப்்பிக்கப்படும். 

7.    7.  EIA அறிக்கககயத் தயாரிக்கும் 
மபாது, MoEF&CC வழங்கிய 
ஆதரவாைரக்ளுக்கான 
அறிவுறுத்தல்கை் மற்றும் 
ஆமலாசகரக்ளுக்கான 
அறிவுறுத்தல்கை் O.M. இந்த 
அகமசச்கத்தின் இகணயதைத்தில் 
கிகேக்கும் எண். J-11013/41/2006-1 A.ll (l) 
மததியிே்ே ஆகஸ்ே் 4, 2009, 
பின்பற்றப்பே மவண்டும்.  

      8. அடிப்பகே மநாக்கம் மற்றும் திே்ே 
அைவுருக்கைில் ஏமதனும் மாற்றங்கை் 
ஹசய்யப்பே்டிருந்தால் (படிவம்-I 
மற்றும் TOR ஐப் பாதுகாப்பதற்கான PFR 
இல் சமரப்்பிக்கப்பே்ேகவ) 
அத்தககய மாற்றங்களுக்கான 
காரணங்களுேன் MoEF&CC யின் 
கவனத்திற்குக் ஹகாண்டு வரப்பே 
மவண்டும், மமலும் அனுமதி ஹபறப்பே 
மவண்டும். மமலும் மாற்றப்பே 
மவண்டும். வகரவு EIA/EMP இன் 
கே்ேகமப்பு மற்றும் உை்ைேக்கத்தில் 
ஹபாது விசாரகணக்குப் பின் ஏற்படும் 
மாற்றங்கை் (P.H. 
ஹசயல்முகறயிலிருந்து எழும் 
மாற்றங்கை் தவிர) திருத்தப்பே்ே 
ஆவணங்களுேன் PH ஐ மீண்டும் 
நேத்த மவண்டும். 

8. அடிப்பகே மநாக்கம் மற்றும் திே்ே 
அைவுருக்கைில் ஏமதனும் மாற்றங்கை் 
ஏற்பே்ோல் (TOR ஐப் 
பாதுகாப்பதற்காக படிவம்-I மற்றும் 
PFR இல் சமரப்்பிக்கப்பே்ேகவ) 
அத்தககய மாற்றங்களுக்கான 
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காரணங்களுேன் MoEF&CC யின் 
கவனத்திற்குக் ஹகாண்டு வரப்பே 
மவண்டும், மமலும் அனுமதி ஹபறப்பே 
மவண்டும். மமலும் மாற்றப்பே 
மவண்டும். EIA/EMP வகரவின் 
கே்ேகமப்பு மற்றும் உை்ைேக்கத்தில் 
ஹபாது விசாரகண மாற்றங்களுக்குப் 
பிறகு (பி.எச.் ஹசயல்முகறயின் பிற 
மாற்றங்கை்) திருத்தப்பே்ே 
ஆவணங்களுேன் மீண்டும் Ph ஐ நேத்த 
மவண்டும். 

9.  9. சுற்றறிக்கக எண். J-11011/61S/2010-
IA.ll(l) மததியிே்ே 30.5.2012, திே்ேத்தின் 
தற்மபாகதய ஹசயல்பாடுகளுக்கான 
சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியில் 
குறிப்பிேப்பே்டுை்ை நிபந்தகனகைின் 
இணக்க நிகலயின் 
சான்றைிக்கப்பே்ே அறிக்கக, 
பிராந்திய அலுவலகத்திலிருந்து 
ஹபறப்பே மவண்டும். சுற்றுசச்ூழல், 
வனம் மற்றும் காலநிகல மாற்ற 
அகமசச்கம், ஹபாருந்தக்கூடியது. 

3. 10. EIA அறிக்ககயில் (i) முக்கிய 

நிலப்பரப்பு அம்சங்கை், வடிகால் 

மற்றும் சுரங்கப் பகுதி, (ii) புவியியல் 

வகரபேங்கை் மற்றும் பிரிவுகை் 

மற்றும் (iii) சுரங்கக் குழியின் பிரிவுகை் 

மற்றும் ஹவைிப்புறக் குப்கபகை் 

ஏமதனும் இருந்தால், பகுதியின் 

மமற்பரப்புத் திே்ேமும் இருக்க 

மவண்டும். , அருகில் உை்ை பகுதியின் 

நில அம்சங்ககை ஹதைிவாகக் 

காே்டுகிறது. 
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அத்தியாயம் 1 அறிமுகம் 

1.1 அறிமுகம் 

          சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ே 

ஹசயலாக்கத்துேன் நிகலயான வைரச்ச்ிகய உறுதி ஹசய்வதற்கான அடிப்பகே 

மமலாண்கம கருவியாகும். EIA இன் ஹசயல்பாே்டில், திே்ே அமலாக்கத்திற்கான 

முடிஹவடுப்பதற்கு முன், சமூக மற்றும் ஹபாருைாதார பாதிப்புகை் உே்பே அகேயாைம் 

காணப்பே்ே முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்தின் காரணமாக சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புககை 

எதிரப்ாரக்்கலாம். EIA என்பது முடிஹவடுக்கும் கருவியாகும், இது முன்ஹமாழியப்பே்ே 

திே்ேத்திற்கு ஹபாருத்தமான முடிவுககை எடுக்க முடிஹவடுப்பவருக்கு வழிகாே்டுகிறது. 

EIA ஆய்வு, முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்தால் ஏற்படும் நன்கம மற்றும் பாதகமான 

விகைவுககை முகறயாக ஆய்வு ஹசய்து, காலநிகலக்கு ஏற்றவாறு திே்ேத்தின் 

ஹசயல்பாே்டுக் கே்ேத்தில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கங்ககைத் தணிக்க முடியும் 

என்பகத உறுதிப்படுத்துகிறது. 

 

 தமிழ்நாடு, மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேம், சூலூர ் வே்ேத்தில் உை்ை பசச்ாபாகையம் 

கிராமத்தில் ஹமாத்தம் 11.87.0 ஹெக்மேர ் பரப்பைகவக் ஹகாண்ே நான்கு 

முன்ஹமாழியப்பே்ே மற்றும் ஏற்கனமவ உை்ை ஒரு குவாரிககைக் ஹகாண்ே 

பசச்ாபாகையம் சாதாரண கல் குவாரிகைின் அகனத்து முன்ஹமாழியப்பே்ே மற்றும் 

தற்மபாதுை்ை குவாரிகைின் ஒே்டுஹமாத்த சுகமககைக் கருத்தில் ஹகாண்டு அறிக்கக 

தயாரிக்கப்படுகிறது. MoEF & CC அறிவிப்பு S.O இன் படி, 2269(E) மததி 1 ஜூகல 2016. குழும 

பகுதி கணக்கிேப்படுகிறது.  
 

1.2 திட்டத்தின் வைலாறு 
 

 குத்தககதாரர.், 11.87.0 ஹெக்மேர ் பரப்பைகவக் ஹகாண்ே 3.85.5 ஹெக்மேர ்

பரப்பைகவக் ஹகாண்ே முன்ஹமாழியப்பே்ே சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

சுரங்கத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்கான EIA அறிக்கககய 

தயாரிப்பதற்காக TOR க்கு விண்ணப்பித்துை்ைார,் தமிழ்நாடு, மகாயம்புத்தூர ்

மாவே்ேம், சூலூர ்வே்ேத்தில், பசச்ாபாகையம் கிராமத்தில் அகமந்துை்ைது. 

 

 EIA அறிவிப்பு 2006 இன் படி சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்கான இறுதி EIA 

அறிக்கககயத் தயாரிப்பதற்காக குத்தககதாரர ் TOR (குறிப்பு விதிமுகறகை்) 

மகாரியுை்ைார.் ஹமாத்த பரப்பைவு 11.87.0 ஹெக்மேர ் (1 தற்மபாதுை்ை குவாரி + 4 

முன்ஹமாழியப்பே்ே குவாரி) குழும பரப்பைவில் அதிகமாக உை்ைது. 5 ஹெக்மேருக்கு 

மமல் ஆனால் 100 ஹெக்மேருக்கு குகறவான திே்ேம் B பிரிவில் அேங்கும். 

 

 குவாரியின் LOI மற்றும் ToR விவரங்கை் கீமழ உை்ை அே்ேவகண 1.1 இல் 
ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைன. 
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அட்டவரண 1.1: LOI & ToR விவைங்கள் 

 

குத்தரகதாைைின் 

பபயை் 
LOI கடிதம் எண். LOI கடிதம் 

மததி 

குத்தரக 

காலம் 

திரு.K. ராம் மமாகன் Rc.No.187/Mines/2021 22.09.2021 5 ஆண்டுகை் 

            திரு.R.K.பிரபு Rc. No. 288/Mines/2021 16.09.2021 5            5 ஆண்டுகை் 

திரு.E.ஆனந்தகுமார ் Rc.No.186/Mines/2021 14.02.2022 5 ஆண்டுகை் 

 

 

குத்தரகதாைைின் 

பபயை் 
ToR கடிதம் எண். ToR கடிதம் 

மததி 

திரு.K. ராம் மமாகன் SEIAA-TN/F.No.8979/SEAC/ToR-1138/2022 25.03.2022 

திரு.R.K.பிரபு SEIAA-TN/F.No. 8969/ SEAC/ToR-1137/2022 25.03.2022 

திரு.E.ஆனந்தகுமார ் SEIAA-TN/F.No.9138/SEAC/ToR-1191/2022 06.07.2022 

 
 

1.3 அறிக்ரகயின் மநாக்கம் 

     EIA ஹசயல்முகறயின் மநாக்கம், முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்கத 
ஹசயல்படுத்துவதால் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழல் விகைவுககை முடிஹவடுப்பவரக்ளுக்கும் 
ஹபாதுமக்களுக்கும் ஹதரிவிப்பதாகும். EIA ஆவணம் என்பது ஒரு ஹதாழில்நுே்ப 
கருவியாகும், இது உேல் சூழலில் ஏற்படும் தாக்கங்ககையும், சமூக, கலாசச்ார மற்றும் 
சுகாதார பாதிப்புககையும் அகேயாைம் கண்டு, கணித்து, பகுப்பாய்வு ஹசய்கிறது. 

     இந்த அறிக்ககயின் மநாக்கம் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்கப மதிப்பிடுவது, 
சுற்றுசச்ூழல் குகறப்பு நேவடிக்ககககை பரிந்துகரப்பது மற்றும் 
முன்ஹமாழியப்பே்ே பரப்பைவு 11.87.0 ஹெக்மேர ் ஹகாண்ே சாதாரண கல் மற்றும் 
கிராவல் குவாரியின் ஹதாழில்நுே்ப சாத்தியக்கூறு, ஹபாருைாதார நம்பகத்தன்கம 
மற்றும் நிகலயான வைரச்ச்ி ஆகியவற்கற மதிப்பிடுவது ஆகும். புல எண். 337/4A and 

337/4B, 46/1 & 47 and 245/2A (Part), 246/1A (Part), 246/2, 248/2B and 248/5B பசச்ாபாகையம் 

கிராமம், சூலூர ்வே்ேம், மகாயம்புத்தூர ்மாவே்ேம், தமிழ்நாே்டில் அகமந்துை்ைது.   

     ஹவே்ேப்பே்ே கல், அடிப்பகே கே்ேகமப்பு வசதிகை், சாகலகை், வீடுகை், 
துகறமுகங்கை், ரயில்மவ, நீரப்்பாசனம் மபான்றவற்கற அகமப்பதற்குப் 
பயன்படுத்தப்படும். இது மவகலவாய்ப்கப உருவாக்குவமதாடு, மாநில மற்றும் 
மத்திய வருமானத்திற்கும் பங்கைிக்கும். குவாரி குவாரியில் இருந்து 
முன்ஹமாழியப்பே்ே தயாரிப்பு, தமிழ்நாே்டில் மற்றும் அகதச ் சுற்றியுை்ை 
மாவே்ேங்கைில் உை்ை தனியார ்மற்றும் அரசு திே்ேங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். 
சாதாரண கற்கை் ஏராைமாக இருப்பதால், மாநிலத்தில் அதன் வைரந்்து வரும் மதகவ 
இந்த பகுதியில் சுரங்க குவாரிக்கு ஹதாழில்முகனமவாகரத் தூண்டியது. 

 

 EIA/EMP ஆனது ஸ்ோண்ேரே்் ToR இன் படி தயாரிக்கப்பே்டுை்ைது. 
சுற்றுசச்ூழலின் தாக்கத்கத மதிப்பிடுவதற்கு, திே்ே தைத்தில் நிலவும் சுற்றுசச்ூழலின் 
தற்மபாகதய நிகலகயக் கண்ேறிதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலின் தாக்கத்கத 
அகேயாைம் கண்டு மதிப்பீடு ஹசய்வது அவசியம். இந்தக் குறிப்புகை் மற்றும் 
சே்ேப்பூரவ் மதகவககைக் கருத்தில் ஹகாண்டு, இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீே்டு 
அறிக்கக (EIA) மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கமத் திே்ேம் (EMP) 
தயாரிக்கப்பே்டுை்ைது. மாரச் ்முதல் மம 2022 வகரயிலான ஒரு பருவ கண்காணிப்புத் 
தரவுகளுக்காக, முன்ஹமாழியப்பே்ே குவாரி குத்தககப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 



 

 82 

சுற்றைவில் சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு மமற்ஹகாை்ைப்பே்டுை்ைது. 

 

 இந்த முன்ஹமாழியப்பே்ே குவாரிக்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி (படிவம்-1, PFR 
மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பே்ே குவாரித் திே்ேம்) வழங்குவதற்கான EIA அறிக்கககயத் 
தயாரிப்பதற்காக TORக்கான விண்ணப்பம் சமரப்்பிக்கப்பே்ேது. ஹசப்ேம்பர ் 14, 2006 
மததியிே்ே EIA அறிவிப்பின் விதிகைின்படி இந்த முன்ஹமாழிவுகை் பரிசீலிக்கப்பே்ேன. 
மாநில நிபுணர ் மதிப்பீடு SEAC. தமிழ்நாே்டின் SEAC ஆல் இந்த முன்ஹமாழிவு TORக்கு 
பரிந்துகரக்கப்பே்ேது. SEIAA, தமிழ்நாடு தனது கூே்ேத்தில் இந்த முன்ஹமாழிவு 
பரிசீலிக்கப்பே்டு, சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கமத் 
திே்ேத்கதத் தயாரிப்பதற்கான விதிமுகறககை (ToR) வழங்கியது. ஹதாகுப்பு 
விவரங்கை் அே்ேவகண 1.2 இல் வழங்கப்பே்டுை்ைன. 

 

அட்டவரண 1.2: குழுமத்தில் உள்ள குவாைிகளின் பட்டியல் 

முன்பமாழியப்பட்ட குவாைிகள் 

வ.எண் உைிரமயாளை் பபயை் புல 
எண்கள்  

பைப்பளவு 
(பெக்மடை்) நிரல 

முன்பமாழியப்பட்ட குவாைிகள் 

P1 

    திரு.K. ராம் மமாகன் 337/4A and 

337/4B 

3.10.0  Lr இல் ToR 
ஹபறப்பே்ேது. எண். 
SEIAA-TN/F.No.8979/ 
SEAC/ToR-1138/2022 

மததி:25.03.2022 

P2 

         திரு.R.K.பிரபு 46/1 & 47 2.09.5  Lr இல் ToR 
ஹபறப்பே்ேது. எண். 
SEIAA-TN/F.No.8969/ 
SEAC/ToR-1137/2022 

நாை்:25.03.2022 

P3 

    திரு.E.ஆனந்தகுமார ் 245/2A (Part), 

246/1A (Part), 

246/2, 248/2B 

and 248/5B 

2.66.0  Lr இல் ToR 
ஹபறப்பே்ேது. எண். 
SEIAA-TN/F.No.9138/ 
SEAC/ToR-1191/2022 

மததி:06.07.2022 

P4 திருமதி.K.பாக்கியலே்சுமி 
 337/2  1.73.0 ToR இன்னும் 

ஹபறப்பேவில்கல 

பமாத்தம் 9.585  

தற்மபாதுள்ள குவாைிகள் 

E1 திரு. S. சக்திமவல் 

334/2B, 

334/3B, 

334/4A & 

334/4B 

2.28.5  24.11.2018 to 23.11.2023 

ரகவிடப்பட்ட குவாைிகள் 

A1 திரு. D.சுந்தரர்ாஜு 248/6B 0.81.0 31.05.2011 to 30.05.2016 

பமாத்தம் 2.28.5  

பமாத்த குழுமத்தின் அளவு        11.87.0 
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படம் 1.1: குழும சுைங்கங்களின் கூகுள் மமப் (இருக்கும் மற்றும் 

முன்பமாழியப்பட்டது) 

 

 சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்கத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 
(படிவம்-1, PFR மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம்) வழங்குவதற்கான EIA 
அறிக்கககய தயாரிப்பதற்காக TOR க்கான விண்ணப்பம் சமரப்்பிக்கப்பே்ேது. 
விண்ணப்ப எண். SIA/TN/MIN/71749/2022, SIA/TN/MIN/71749/2022 மற்றும் 

SIA/TN/MIN/71749/2022. முகறமய SEAC ஆல், ஹசப்ேம்பர ் 14, 2006 மததியிே்ே EIA 
அறிவிப்பின் விதிகைின்படி. சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்கம் மாநில நிபுணர ்
மதிப்பீே்டு SEAC ஆல் பரிசீலிக்கப்பே்ேது. தமிழ்நாே்டின் SEAC ஆல் இந்த முன்ஹமாழிவு 
TORக்கு பரிந்துகரக்கப்பே்ேது. 
   

  இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்கக திறந்த வாரப்்பு சாதாரண 
கல் மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கு தமிழ்நாடு மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீே்டு 
ஆகணயத்திேம் இருந்து சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி (EC) ஹபறுவதற்காக 
தயாரிக்கப்பே்ேது. 

     M/s. என்விமரா ரிமசாரச்ஸ், மும்கப நிறுவனத்திற்கு மகாயம்புத்தூர ்

மாவே்ேங்கைில் சிறு கனிமம் குழுமத் திே்ேத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புககை 
மதிப்பிடுவதற்கான குறிப்பு விதிமுகறகைின் (ToR) படி சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 
(EIA) ஆய்வுககை மமற்ஹகாை்வதற்காக பணி ஒதுக்கப்பே்டுை்ைது. பல்மவறு 
சுற்றுசச்ூழல் அைவுருக்கை் மீதான ஹசயல்பாடுககை மதிப்பிடுதல் மற்றும் திே்ேத்தின் 
பாதகமான தாக்கங்ககைத் தணிக்க சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கமத் திே்ேத்கதத் 
தயாரித்தல். ஹசப்ேம்பர ்14, 2006 மததியிே்ே EIA அறிவிப்பு மற்றும் அதன் திருத்தங்கை் 

மற்றும் ToR இல் பரிந்துகரக்கப்பே்ேபடி ஹபாது விசாரகண நேத்தப்படும். ஹபாது 

விசாரகணயின் மபாது எழுப்பப்பே்ே ஹபாதுமக்கைின் கவகலககை உை்ைேக்கிய 
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ஹபாது விசாரகணக்குப் பிறகு இறுதி அறிக்கக மமம்படுத்தப்படும். ஆகண 

மததியிே்ேபடி: 04.09.2018 & 13.09.2018 மாண்புமிகு மதசிய பசுகம தீரப்்பாயம், புது 

தில்லியில் ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் MoEF & CC அலுவலக 

குறிப்பாகண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) மததி: 12.12.2018 EIA, EMP மற்றும் அதனால், 

அகனத்துப் பகுதிகளுக்கும் ஹபாது விசாரகணக்கான மதகவகய ஹதைிவுபடுத்தியது. 

5 முதல் 25 ஹெக்மேர ் பகுதி B - 1 இல் விழுகிறது மற்றும் SEAC/ SEIAA மற்றும் குழும 

நிகலகமக்காக மதிப்பிேப்படுகிறது. 

1.4 திட்டம் மற்றும் திட்ட ஆதைவாளைின் அரடயாளம் 

திட்டம் 1: 

 உரிகமயாைார ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தககக்கு 

விண்ணப்பித்தார ்மததி:03.02.2022 

 துல்லியமான பகுதி தகவல்ஹதாேரப்ு கடிதம் உதவி இயக்குனர,் புவியியல் மற்றும் 

சுரங்கத ் துகற, மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேம், Rc.No.187/Mines/ 2021, மததி: 22.09.2021 

அவரக்ைால் வழங்கப்பே்ேது. 

 சுரங்கத ் திே்ேம் அங்கீகரிக்கப்பே்ே தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பே்டு, 

மகாயம்புத்தூர ் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துகறயின் உதவி இயக்குநரால் 

அங்கீகரிக்கப்பே்ேது, Rc.No.187/Mines/2021, மததி: 29.10.2021. 

 மாண்புமிகு மதசிய பசுகம தீரப்்பாயம், புது தில்லியில் ஓ.ஏ., இயற்றிய 04.09.2018 & 

13.09.2018 மததியிே்ே உத்தரவின்படி முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேம் “பி1” வககயின் கீழ் 

வருகிறது. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 186 இன் 2016 மற்றும் MoEF & CC அலுவலக 

குறிப்பாகண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) மததி: 12.12.2018. 

 முன்ஹமாழிபவர ் சுற்றுசச்ூழலுக்கான அனுமதி வீடிமயாவிற்கு ToRக்கு 

விண்ணப்பித்தார.் ஆன்கலன் முன்ஹமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/71749/2022 மற்றும் SEIAA- 

TN/F.No.8979/SEAC/ToR-1138/2022, மததி 25.03.2022. ToR கடிதம் எண் உேன் SEAC ஆல் 

வழங்கப்பே்ேது.  

 

திட்டம் 2: 

 உரிகமயாைர ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தககக்கு 

விண்ணப்பித்தார ்மததி:02.02.2022. 

 துல்லியமான பகுதி தகவல் ஹதாேரப்ு கடிதம், மகாயம்புத்தூர ்மாவே்ேம், புவியியல் 

மற்றும் சுரங்கத் துகற உதவி இயக்குநர,் Rc..எண். 288/mines/2021, மததி: 16.09.2021. 

 சுரங்கத் திே்ேம் அங்கீகரிக்கப்பே்ே தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பே்ேது 

மற்றும் மகாயம்புத்தூர ் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துகற உதவி இயக்குனரால் 

Rc.எண். 288/ mines /2021 மததி: 29.10.2021. 

 மாண்புமிகு மதசிய பசுகம தீரப்்பாயம், புது தில்லியில் ஓ.ஏ., இயற்றிய 04.09.2018 & 

13.09.2018 மததியிே்ே உத்தரவின்படி முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேம் “பி1” வககயின் கீழ் 

வருகிறது. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 186 இன் 2016 மற்றும் MoEF & CC அலுவலக 

குறிப்பாகண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) மததி: 12.12.2018. 

 முன்ஹமாழிபவர ் சுற்றுசச்ூழலுக்கான அனுமதி வீடிமயாவிற்கு ToRக்கு 

விண்ணப்பித்தார.் ஆன்கலன் முன்ஹமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/71706/2022 மற்றும் ToR 
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ஆனது SEAC ஆல் கடிதம் எண்ேன் வழங்கப்பே்ேது. SEIAA-TN/F.No.8969/SEAC/ToR-

1137/2022, மததி 25.03.2022. 

திட்டம் 3: 

 உரிகமயாைர ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தககக்கு 

விண்ணப்பித்தார ்மததி:31.03.2022. 

 துல்லியமான பகுதி தகவல்ஹதாேரப்ு கடிதம் உதவி இயக்குனர,் புவியியல் மற்றும் 

சுரங்கத ் துகற, மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேம், Rc.No.186/Mines/2021, மததி:14.02.2022 

அவரக்ைால் வழங்கப்பே்ேது. 

 சுரங்கத் திே்ேம் அங்கீகரிக்கப்பே்ே தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பே்ேது 

மற்றும் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ் துகறயின் உதவி இயக்குநரால் 

அங்கீகரிக்கப்பே்ேது; மகாயம்புத்தூர ்Rc.No.186/Mines/2021 மததி: 01.03.2022. 

 மாண்புமிகு மதசிய பசுகம தீரப்்பாயம், புது தில்லியில் ஓ.ஏ., இயற்றிய 04.09.2018 & 

13.09.2018 மததியிே்ே உத்தரவின்படி முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேம் “பி1” வககயின் கீழ் 

வருகிறது. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 186 இன் 2016 மற்றும் MoEF & CC அலுவலக 

குறிப்பாகண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) மததி: 12.12.2018. 

 முன்ஹமாழிபவர ் சுற்றுசச்ூழலுக்கான அனுமதி வீடிமயாவிற்கு ToRக்கு 

விண்ணப்பித்தார.் ஆன்கலன் முன்ஹமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/74096/2022 மற்றும் ToR 

கடிதம் எண் உேன் SEAC ஆல் வழங்கப்பே்ேது. SEIAA-TN/F.No.9138/SEAC/ ToR-1191/2022, 

மததி 06.07.2022. 

 

 

 

A. திட்ட முன்பமாழிவு 

அட்டவரண 1.3: திட்ட விவைங்கள் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே 
திே்ேம் 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி – 11.87.0 ஹெக்மேர ்

திே்ேத்தின் இேம் பசச்ாபாகையம் கிராமம், சூலூர ்தாலுக்கா, 

மகாயம்புத்தூர ்மாவே்ேம், தமிழ்நாடு. 

 

B. தகுதியில் பிைித்தல் அடிப்பரட 
 

 ஹசப்ேம்பர ் 14, 2006 மததியிே்ே EIA அறிவிப்பின்படி & 1 டிசம்பர ் 2009 மற்றும் 4 
ஏப்ரல் 2011 அன்று திருத்தங்கை்; முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம் ஹசயல்பாடு (1a), 
அதாவது கனிமங்கைின் சுரங்கத்தின் கீழ் வருகிறது. இத்தககய நேவடிக்கககை் 
மமலும் "A" மற்றும் "B" வகககைாக பிரிக்கப்படுகின்றன. மமற்கூறிய திே்ேமானது 
சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 3.10.0 ஹெக்மேர,் 2.09.5 ஹெக்மேர,் 2.66.0 ஹெக்மேர ்

தனிநபர ் குத்தககப் பகுதிகைின் மதாராயமான கற்ககை ஹவே்டிஹயடுக்கும் 
திே்ேமாகும், அத்தககய திே்ேங்கை் மமற்கூறிய அறிவிப்பின் கீழ் "பி" பிரிவில் 
பே்டியலிேப்பே்டுை்ைன, இந்தத் திே்ேம் 'பி' வகக திே்ேமாக 
வககப்படுத்தப்பே்டுை்ைது, ஏஹனனில் ஹமாத்த குழுமப் பரப்பைவு 11.87.0 ஹெக்மேர ்
ஆகும்.  இந்த திே்ேம் குழுமச ்சூழ்நிகல காரணமாக B பிரிவில் வருகிறது. சமீபத்திய 
திருத்தப்பே்ே EIA அறிவிப்பின்படி, 14.08.2018 மததியிே்ே 100 ஹெக்மேர ் வகரயிலான 



 

 86 

குத்தககப் பகுதி இப்மபாது B வககயின் கீழ் வருகிறது. திே்ேமானது OM No F. NO இல் 
உை்ை B1 வகககயச ் மசரந்்தது. L-11011/175/2018-IA-II (M) மததியிே்ே 12 டிசம்பர ் 2018 
மற்றும் 13 ஹசப்ேம்பர ்2018 மததியிே்ே உத்தரவின்படி, Ho’ble NGT, New Delhi, O.A.. 2018 இன் 
173 மற்றும் ஓ.ஏ. இல்கல. 2016 இன் 186. 

 

C. சுைங்க குத்தரக நிரல 

 5 ஆண்டுகளுக்கு குத்தககதாரரக்ை் இந்த மூன்று திே்ேங்களுக்கும் 

மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ே உதவி இயக்குநர ் (புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துகற) 

என்பவரிேம் இருந்து கடிதம் எண். Rc.No.187/Mines/ 2021, மததி: 22.09.2021, Rc.No. 

288/Mines/2021,dated: 16.09.2021 மற்றும் Rc.No.186/Mines/ 2021, Dated:14.02.2022 உத்மதச 

சுரங்க குத்தகக பகுதி 3.10.0 Ha, 2.09.5 Ha மற்றும் 2.66.0 ஹெக்மேர ்முகறமய சரம்வ எண். 

337/4A and 337/4B, 46/1 & 47 and 245/2A (Part), 246/1A (Part), 246/2, 248/2B and 248/5B, 

பசச்ாபாகையம் கிராமம், சூலூர ்வே்ேம், மகாயம்புத்தூர ்மாவே்ேம், தமிழ்நாடு  
 

D. சுைங்கத் திட்டத்தின் ஒப்புதலின் நிரல 

 முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்திற்கான சுரங்கத் திே்ேத்திற்கு, தமிழ்நாடு 

மகாயம்புத்தூர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ் துகறயின் உதவி புவியியலாைர,் திே்ே 

காலத்திற்கு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒப்புதல் அைித்துை்ைார.் ஒப்புதல் கடிதத்தின் நகல் 

இகணப்பு II ஆக இகணக்கப்பே்டுை்ைது. 

 

 

அட்டவரண 1.4: சுைங்கத் திட்ட விவைங்கள் 

   குத்தரகதாைைின் 

 பபயை் 
புல எண் அங்கீகைிக்கப்பட்ட 

குவாைி திட்டக் கடிதம் 

எண். 

திரு.K. ராம் மமாகன் 337/4A மற்றும் 337/4B Rc. No.187/Mines/2021 

Dated: 29.10.2021 

திரு.R.K.பிரபு 46/1 & 47 Rc. No. 288/Mines/2021 

Dated: 29.10.2021. 

திரு.E.ஆனந்தகுமார ் 245/2A (Part), 246/1A 

(Part), 246/2, 248/2B 

மற்றும் 248/5B 

Rc. No.186/Mines/2021 

Dated: 01.03.2022. 

 

1.5  திட்ட ஆதைவாளைின் அறிமுகம் 

 குத்தககதாரரின் விவரங்கை் கீமழ ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைன 
 

அட்டவரண 1.5: திட்ட முன்பமாழிவு விவைங்கள் 
 

திட்டம் - 1 

குத்தரகதாைை் 
பபயை் 

திரு. K. ராம் மமாகன் 

முகவைி எண். 13A, ஜிமகஆர ்நகர,் 
சின்னியம்பாகையம் அஞ்சல், 
மகாயம்புத்தூர ்மாவே்ேம், 
தமிழ்நாடு மாநிலம்- 641 062 

அரலமபசி எண் 9788566667 

மின்னஞ்சல் sriaranganatha@gmail.com 

mailto:sriaranganatha@gmail.com
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திட்ட இருப்பிடம் S.F.Nos. 337/4A மற்றும் 337/4B, பசச்ாபாகையம் கிராமம், சூலூர ்
வே்ேம், மகாயம்புத்தூர ்மாவே்ேம், தமிழ்நாடு மாநிலம். 

திட்டம் - 2 

குத்தரகதாைை் 
பபயை் 

திரு. R.K.பிரபு 

முகவைி எண்.13 ஏ, ஜி.மக.ஆர.் நகர,் 
சின்னியம்பாகையம் அஞ்சல், 
மகாயம்புத்தூர ்மாவே்ேம் - 641062 

அரலமபசி எண் 9788566667 

மின்னஞ்சல் prabuk88@gmail.com 

திட்ட இருப்பிடம் S.F.Nos. 46/1 மற்றும் 47, பசச்ாபாகையம் கிராமம், சூலூர ்
வே்ேம், மகாயம்புத்தூர ்மாவே்ேம், தமிழ்நாடு மாநிலம். 

திட்டம் - 3 

குத்தரகதாைை் 
பபயை் 

திரு. E.ஆனந்தகுமார ்

முகவைி எண்.3/105, மகலயடிபாகையம், சுல்தான் மபே்கே, சூலூர,் 
மகாயம்புத்தூர ்மாவே்ேம், 
தமிழ்நாடு மாநிலம்- 641 669 

அரலமபசி எண் 99422 79792 

மின்னஞ்சல் coimatoreminerals@gmail.com 

திட்ட இருப்பிடம் S.F.Nos. 245/2A (பகுதி), 246/1A (பகுதி), 246/2, 

248/2B மற்றும் 248/5B, பசச்ாபாகையம் கிராமம், சூலூர ்
வே்ேம், மகாயம்புத்தூர ்மாவே்ேம், தமிழ்நாடு மாநிலம். 

 

1.6 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

இது முகறமய 3.10.0 ஹெக்மேர,் 2.09.5 ஹெக்மேர ்மற்றும் 2.66.0 ஹெக்மேர ்பரப்பைவில் 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்கத்தின் மூன்று முன்ஹமாழியப்பே்ே 

திே்ேங்கைின் நிகழ்வு ஆகும், அமத சமயம் குழும பகுதி 11.87.0 ஹெக்மேர ் ஆகும், 

தமிழ்நாடு, மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேம், சூலூர ் வே்ேம், பசச்ாபாகையம் கிராமத்தின் 

சரம்வ எண். 337/4A and 337/4B, 46/1 & 47 and 245/2A (Part), 246/1A (Part), 246/2, 248/2B and 248/5B 

இல் அகமந்துை்ைது. ஹசப்ேம்பர ் 14, 2006 மததியிே்ே EIA அறிவிப்பு மற்றும் அதன் 

திருத்தங்கைின்படி திே்ே ஆதரவாைர ் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கு 

விண்ணப்பித்துை்ைார.் திே்ேம் 1 இன் ஹசலவு ரூ. 82.90 லே்சம், திே்ேம் 2 ரூ.72.18 லே்சம் 

மற்றும் திே்ேம் 3 ரூ.88.23 லே்சம். சுரங்க விவரங்கை் அே்ேவகண 1.6 இல் 

வழங்கப்பே்டுை்ைன. 

 

அட்டவரண 1.6: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

திட்டத்தின் இடம் பசச்ாபாகையம் கிராமம், 

சூலூர ்வே்ேம், 

மகாயம்புத்தூர ்மாவே்ேம், 

தமிழ்நாடு 

மடாமபாஷீட் எண் 58 -F/01 

சுைங்க வரக திறந்த ஹவைி இயந்திரமயமாக்கப்பே்ே சுரங்கம் 

mailto:prabuk88@gmail.com
mailto:coimatoreminerals@gmail.com
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             நில அதிை்வு 

மண்டலம் 

நில அதிரவ்ு அடிப்பகேயில், இந்தப் பகுதி IS-1893 (பகுதி-1)-2002 

இன் படி மண்ேலம்-II இன் கீழ் வககப்படுத்தப்பே்டுை்ைது. 

எனமவ, நில அதிரவ்ு தைம் குகறந்த மசத அபாய மண்ேலமாகும். 

MSK அைவுமகால் VII உேன். 

  மவரல  

நாட்களின் 

எண்ணிக்ரக 

300 நாை்\ஆண்டுக்கு 

             குவாைி பகுதி குத்தரகதாைை் விவைம் பகுதி (பெ) 

திரு.K. ராம் மமாகன் 3.10.0 

திரு.R.K.பிரபு 2.09.5  

திரு.E.ஆனந்தகுமார ் 2.66.0  
 

குவாைி இடம் 

இயக்கப்பட்டது 

WGS 1984 

தைவு 

குத்தரக ஒருங்கிரணப்புகள் 

அட்சமைரக தீைக்்கமைரக 

திரு.K. ராம் மமாகன் 10°53'01.51''N to 

10°53'11.66''N 

77°04'48.90''E to to 

77°04'53.83''E 

திரு.R.K.பிரபு 10°52'54.01"N to 

10°53'01.74"N 

77°04'20.52"E to to 

77°04'25.29"E 

திரு.E.ஆனந்தகுமார ் 10°53'00.20''N to 

10°53'07.15''N 

77°04'35.36''E to to 

77°04'41.56''E 

 

 

1.7 திட்டத்தின் இடம் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கங்கை் தமிழ்நாே்டின் மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேம் சூலூர ்

வே்ேத்தில் உை்ை பசச்ாபாகையம் கிராமத்தில் உை்ைன. அருகிலுை்ை ரயில் நிகலயம் 

ஹசே்டிபாகையம் ரயில் நிகலயம் 5.79 கிமீ, வேமமற்கு திகசயில் உை்ைது. 

 அருகிலுை்ை மதசிய ஹநடுஞ்சாகல (NH-209) திண்டுக்கல் - மகாயம்புத்தூர ் சாகல 

திே்ேப் பகுதியிலிருந்து ஹதன்மமற்கு திகசயில் 8.0 கிமீ ஹதாகலவில் உை்ைது மற்றும் 

மாநில ஹநடுஞ்சாகல (SH-163) தைத்தின் வேமமற்குப் பகுதியில் 5 கிமீ ஹதாகலவில் 

உை்ை பல்லேம் முதல் ஒத்தகல்மண்ேபம் வகர  ஆகும். R.F 1:50,000 இல் உை்ை சரம்வ 

ஆஃப் இந்தியா மோமபாஷீே் எண். 58-F/01 இல் இந்தப் பகுதி மசரக்்கப்பே்டுை்ைது.. திே்ே 

தைத்தின் இருப்பிே வகரபேம் பேம்: 1.2 இல் காே்ேப்பே்டுை்ைது. திே்ேப் பகுதியின் (10 

கிமீ சுற்றைவு) ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப்பரப்பு வகரபேம் பேம்:1.6 இல் 

காே்ேப்பே்டுை்ைது. சுற்றுசச்ூழல் அகமப்பு மற்றும் திே்ே விவரங்கை் அே்ேவகண-1.7 

இல் வழங்கப்பே்டுை்ைன. சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்கத்தின் 

புககப்பேங்கை் பேம்: 1.7 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைன. திே்ேத்திற்கு அருகாகமயில் 

CPCB/MOEF ஆல் மிகவும் மாசுபே்ே அகேயாைம் காணப்பே்ே கிைஸ்ேர ்எதுவும் இல்கல. 
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படம் 1.2: இருப்பிட வரைபடம் 
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படம் 1.3 பாரத இரணப்பு வரைபடம் 

 
படம் 1.4 (a): திட்டம்-1 இல் சுைங்க இடம் 
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படம் 1.4 (b): திட்டம்-2 இல் சுைங்க இடம் 

 
படம் 1.4 (c): திட்டம்-3 சுைங்க இடம்  
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படம் 1.5(a): திட்டம்-1 இன் குத்தரக எல்ரல 

 
படம் 1.5(b): திட்டம்-2 இன் குத்தரக எல்ரல 
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படம் 1.5(c): திட்டம்-3 இன் குத்தரக எல்ரல 

 

 

 

 

 

 

  



Chapter 1: Introduction 

 

       94 

படம் 1.6: ஆய்வுப் பகுதியின் இடவியல் வரைபடம் (10 கிமீ சுற்றளவு) 



Chapter 1: Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

 95 

 
படம் 1.7(a): திட்டத்தின் புரகப்படங்கள் -1 

 

 
படம் 1.7(B): திட்டத்தின் புரகப்படங்கள் -2 
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படம் 1.7(c): திட்டத்தின் புரகப்படங்கள் -3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapter 1:  

 

 97 

அட்டவரண 1.7: குழுமத்தின் பபாதுவான விவைங்கள் 

1)  நிலப்பரப்பு வகரபே 

தாை்எண் 
58 - F/01 

2)  காலநிகல 
நிகலகமகை் 

IMD தரவு, மகாயம்புத்தூர ்(1971-2000) 

• சராசரி சுற்றுப்புற காற்று ஹவப்பநிகல - 42 o 

 C முதல் 21 o C வகர 

• ஆண்டு மகழ - 689 மிமீ / ஆண்டு 

3)  நிலத்தடி நீர ்நிகல நிலத்தடி நீர ் தகர மே்ேத்திலிருந்து 65 மீட்டை் 
முதல் 70 மீட்டை் ஆழம் வகர உை்ைது. 

4)  நில அதிரவ்ு மண்ேலம் நில அதிரவ்ு அடிப்பகேயில், இந்தப் பகுதி IS-
1893 (பகுதி-1)-2002 இன் படி மண்ேலம்-II இன் 
கீழ் வககப்படுத்தப்பே்டுை்ைது. எனமவ, நில 
அதிரவ்ு தைம் குகறவான மசத அபாய 
மண்ேலம். MSK அைவுமகால் VII உேன். 

5)  அருகிலுை்ை 
மாநில/மதசிய 
ஹநடுஞ்சாகல 

(NH-209) திண்டுக்கல் -மகாயம்புத்தூர ் : 8.0 கிமீ, 

ஹதன்மமற்கு 

(SH-163)பல்லேம்-ஒதகல்மண்ேபம்:5.0கிமீ, 

வேமமற்கு 

6)  அருகிலுை்ை ரயில் 
நிகலயம் 

• ஹசே்டிபாகையம்: 5.79 கிமீ, வேமமற்கு 

7)  அருகில் உை்ை விமான 
நிகலயம் 

மகாயம்புத்தூர ் விமான நிகலயம்: 16.61 கிமீ, 

வேமமற்கு 

8)  அருகில் உை்ை 
கிராமம்/ஹபரிய நகரம் 

பசச்ாபாகையம்: 1.64, வேக்கு 

பணப்பே்டி: 2.17 கி.மீ., ஹதன்கிழக்கு 

கிணத்துக்கேவு: 9.59 கி.மீ., ஹதன்மமற்கு 

9)  அருகிலுை்ை நகரம், 
நகரம், மாவே்ேத் 
தகலகமயகம் மற்றும் 
ஹதாகலவில் கி.மீ. 

மகாயம்புத்தூர:் 19.81 கிமீ, வேமமற்கு 

10)  அருகிலுை்ை 
மருத்துவமகன 

ஹசே்டிபாகையம்: 5.40 கி.மீ., வேமமற்கு 

11)  சுற்றுசச்ூழல் 
உணரத்ிறன் மண்ேலம் 

குவாரி குத்தகக பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 
சுற்றைவுக்குை் எதுவும் இல்கல. 

12)  ஒதுக்கப்பே்ே/பாதுகாக்
கப்பே்ே காடுகை் 

சுரங்க குத்தககப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 
சுற்றைவில் எதுவும் இல்கல. 

13)  வரலாற்று/சுற்றுலா 
இேங்கை் 

சுரங்க குத்தககப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 
சுற்றைவில் எதுவும் இல்கல. 

14)  10 கிமீ சுற்றைவில் உை்ை 
நீரந்ிகலகை் 

நீை்நிரலகள் தூைம் 

(கிமீ) 

திரசயில் 

ஓகே 0.25 ஹதன்கிழக்கு 

ஓகே 0.40 வேக்கு 

கால்வாய் 3.50 ஹதன்கிழக்கு 

ஹகாத்தாாடி ஏரி 7.50 ஹதற்கு 

பை்ைபாகையம் 

ஏரி 
11.88 வேக்கு 
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ஹவை்ைலூர ்ஏரி 12.78 வேமமற்கு 

சிங்காநல்லூர ்

குைம் 

13.0 வேமமற்கு 

ஹநாய்யல் ஆறு 13.08 வேமமற்கு 

குறிசச்ி குைம் 14.86 வேமமற்கு 
 

15)  10 கிமீ சுற்றைவில் உை்ை 
காப்புக்காடு 

10 கிமீ சுற்றைவில் இல்கல 

16)  குவாரி இேத்கதச ் சுற்றி 
500மீ சுற்றைவில் உை்ை 
மற்ற குவாரிகைின் 
விவரங்கை் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ே தைத்தில் இருந்து 
500மீ சுற்றைவில் பின்வரும் குவாரிகை் உை்ைன. 
விவரங்கை்: 
ககவிேப்பே்ே குவாரி - 1 எண் (0.81.0 ஹெக்மேர)் 
தற்மபாதுை்ை குவாரி - 1 எண் (2.28.5 ஹெக்மேர)் 
முன்ஹமாழியப்பே்ே குவாரி – 4 எண்கை் (9.58.5 
ஹெக்மேர)் 
500மீ சுற்றைவில் தற்மபாதுை்ை மற்றும் 
முன்ஹமாழியப்பே்ே குவாரியின் ஹமாத்த 
பரப்பைவு 11.87.0 பெக்மடை் ஆகும். திே்ேம் 
குழுமத்தின் சூழ்நிகலயின் கீழ் வருகிறது. 

 

அட்டவரண 1.8: குழுமத்தில் உள்ள சுைங்கங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

வ.எண் விவைங்கள் விவைங்கள் 

திட்டம் P1 

1 திே்ேத்தின் வகக சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
2 குவாரி பகுதி 

பயன்படுத்தப்பே்ேது 

3.10.0 ஹெக்மேர ்

3 திே்ே இேம் சரம்வ எண். 337/4A மற்றும் 337/4B, பசச்ாபாகையம் 
கிராமம், சூலூர ் வே்ேம், மகாயம்புத்தூர ்
மாவே்ேம், தமிழ்நாடு. 

4 குவாரி இேம் இயக்கப்பே்ேது 

WGS 1984 தரவு 

அட்சமைரக தீைக்்கமைரக 

10°53'01.51''N முதல் 

10°53'11.66''N வகர 

77°04'48.90''E முதல் 

77°04'53.83''E வகர 

6 முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ே 
தைத்தில் நில பயன்பாடு 

வனம் அல்லாத நிலம் / பே்ோ நிலம் ( 

விண்ணப்பதாரரின் ஹபயரில் (திரு.மக.ராம் 
மமாகன்) பதிவு ஹசய்யப்பே்ே பே்ோ எண்.557 
மற்றும் 829) 
நிலப்பரப்பு: தாவரங்கை்/பயிரிடுவதற்கு 
ஏற்றதாக இல்லாத தரிசு நிலம் 

7 தை நிலப்பரப்பு குத்தககக்கு பயன்படுத்தப்பே்ே பகுதி 
தே்கேயான நிலப்பரப்பாகும். 

8 தைத்தின் உயரம் 402 மீ (அதிகபே்சம்) சராசரி கேல் மே்ேத்திற்கு 
மமல் 

9 விளக்கம் ROM 

(மீ 3) 
சாதாைண 

கல் (மீ 3 ) 

கிைாவல் 

(மீ 3 ) 

புவியியல் வைங்கை் 7,29,011 7,01,181 27,830 
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கிகேக்கக்கூடிய சுரங்க 
இருப்புக்கை் 

3,11,549 2,90,377 21,172 

அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் 
திே்ேத்தின்படி ஐந்தாண்டு 
திே்ே காலம் 

3,11,549 2,90,377 21,172 

10 குத்தகக காலம் 5 ஆண்டுகை் 

11 சுரங்கத்தின் 
முன்ஹமாழியப்பே்ே ஆழம் 

தகர மே்ேத்திற்கு கீமழ 32 மீ 

(2மீ கிராவல் + 30மீ சாதாரண கல்) 

12 இறுதி குழி பரிமாணம் 

தற்மபாதுை்ை குழி அைவு 

130மீ (L) x 90m (W) x 32m (D) BGL 

130மீ (L) x 90m (W) x 18m (D) BGL 

16 நில பயன்பாே்டு முகற விளக்கம் சதவிதம் 

பகழய குழி/ஹநாறுக்கி 11% 

மரங்கை் 07% 

சாகலகை் & ஓகே 05% 

குடியிருப்பு 06% 

பருவகால விவசாயம். 
நில 

30% 

தரிசு நிலம் 41% 

29 மனித சக்தி குவாரி ஹசயல்பாே்டிற்கு முன்ஹமாழியப்பே்ே 
ஹமாத்த பணியாைரக்ை் 33 மபை். 

30 நீர ்மதகவ மற்றும் ஆதாரம் தண்ணீர ் விற்பகனயாைரக்ை் மற்றும் 

அருகிலுை்ை ஆழ்துகை கிணறு மூலம் 6.6 KLD க்கு 

ஹமாத்த தண்ணீர ்மதகவ.தண்ணீர ் 
31 அதிக சுகம / கழிவு இந்த காலக்கே்ேத்தில் 21,172மீ 3 ஆழம் வகர 2மீ 

வகர, கிராவல் கற்கை் உருவாகும் வடிவத்தின் 
மமல் சுகம உை்ைது. 

32 திே்ேத்தின் ஹசலவு திே்ே ஹசலவு: 82,47,000/- 

EMP ஹசலவு: 11,870,583/- 
CER ஹசலவு:5,00,000/- 

திட்டம் P2 

1 திே்ேத்தின் வகக சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
2 என்னுகேய பகுதி 

பயன்படுத்தப்பே்ேது 

2.09.5 ஹெக்மேர ்

3 திே்ே இேம் சரம்வ எண். 46/1 & 47, பசச்ாபாகையம் கிராமம், 
சூலூர ் வே்ேம், மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேம், 
தமிழ்நாடு. 

4 WGS 1984 தரவுத்தைத்தில் 
இேம் 

அட்சமைரக தீைக்்கமைரக 

10°52'54.01"N முதல் 10°53'01.74"N 
வகர 

77°04'20.52"E 
முதல் 
77°04'25.29"E 
வகர 

5 நிலப்பரப்பு வகரபே தாை் 

எண் 
58 - F/01 
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6 முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ே 
தைத்தில் நில பயன்பாடு 

வனம் அல்லாத நிலம் / பே்ோ நிலம் 
(விண்ணப்பதாரரின் ஹபயரில் பதிவு 
ஹசய்யப்பே்டுை்ைது (திரு.R.K.பிரபு), பே்ோ எண்கை். 
1964 & 1965 ) 
நிலப்பரப்பு: தாவரங்கை்/பயிரிடுவதற்கு 
ஏற்றதாக இல்லாத தரிசு நிலம் 

7 தை நிலப்பரப்பு குத்தககக்கு பயன்படுத்தப்பே்ே பகுதி 
தே்கேயான நிலப்பரப்பாகும். 

8 தைத்தின் உயரம் சராசரி கேல் மே்ேத்திலிருந்து 390 மீ  
( அதிகபே்சம்). 

9 விைக்கம் மைாம்  
(மீ 3) 

சாதாைண கல் 
(மீ3 ) 

கிைாவல் 

(மீ 3 ) 

புவியியல் வைங்கை் 8,79,900 8,38,000 41,900 

கிகேக்கக்கூடிய சுரங்க 
இருப்புக்கை் 

3,10,048 2,78,400 31,648 

அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் 
திே்ேத்தின்படி ஐந்தாண்டு 
திே்ே காலம் 

3,10,048 2,78,400 31,648 

10 குத்தகக காலம் 5 ஆண்டுகை் 

11 சுரங்கத்தின் 
முன்ஹமாழியப்பே்ே ஆழம் 

தகர மே்ேத்திற்கு கீமழ 42 மீ 

(2மீ கிராவல்+ 40மீ சாதாரண கல்) 
12 இறுதி குழி பரிமாணம் 184மீ (L) x 86m (W) x 42m (D) BGL 

16 நில பயன்பாே்டு முகற விளக்கம் சதவிதம் 

பகழய குழி/ஹநாறுக்கி 10% 

மரங்கை் 20% 

சாகலகை் & ஓகே 10% 

வாழ்விேம் 10% 

பருவகால விவசாயம். நில 50% 

29 மனித சக்தி குவாரி ஹசயல்பாே்டிற்கு முன்ஹமாழியப்பே்ே 
ஹமாத்த பணியாைரக்ை் 30 மபர.் 

30 நீர ்மதகவ மற்றும் ஆதாரம் தண்ணீர ் விற்பகனயாைரக்ை் மற்றும் 
அருகிலுை்ை ஆழ்துகை கிணறு மூலம் 5.6 KLD 

க்கான ஹமாத்த நீர ்மதகவ . 
31 அதிக சுகம / கழிவு இந்த காலக்கே்ேத்தில் 31,648மீ 3 ஆழம் வகர 2மீ 

வகர கிராவல் உருவாக்கத்தின் வடிவமம 
அதிகசச்ுகமயாகும் . 

32 திே்ேத்தின் ஹசலவு திே்ே ஹசலவு: 71,96,000/- 

EMP ஹசலவு: 11,774,283 /- 

CER ஹசலவு:5,00,000/- 
திட்டம் P3 

1 திே்ேத்தின் வகக சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
2 என்னுகேய பகுதி 

பயன்படுத்தப்பே்ேது 

2.66.0 ஹெக்மேர ்
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3 திே்ே இேம் புல எண். 245/2A (பகுதி), 246/1A (பகுதி), 246/2, 248/2B 
மற்றும் 248/5B பசச்ாபாகையம் கிராமம், சூலூர ்
தாலுக்கா, மகாயம்புத்தூர ்மாவே்ேம், தமிழ்நாடு. 

4 WGS 1984 தரவுத்தைத்தில் 
இேம் 

அட்சமைரக தீைக்்கமைரக 

10°53'00.20''N முதல் 
10°53'07.15''N வகர 

77°04'35.36''E முதல் 
77°04'41.56''E வகர 

5 மோமபா தாை் எண் 58 - F/01 

6 முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ே 
தைத்தில் நில பயன்பாடு 

வனம் அல்லாத நிலம் / பே்ோ நிலம் 
(விண்ணப்பதாரரின் ஹபயரில் பதிவு 
ஹசய்யப்பே்டுை்ைது ( திரு.E.மயாகானந்தம் பே்ோ 
எண்.1146 மற்றும் 1727, பே்ோ எண்.1146 மற்றும் 
1727, குத்தகக நிகறமவற்றப்பே்ே நாைிலிருந்து 
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பே்ோதாரரக்ைிேமிருந்து 
விண்ணப்பதாரர ்ஒப்புதல் ஹபற்றுை்ைார.் ) 
 

தாவரங்கை்/பயிரிடுவதற்கு ஏற்றதாக இல்லாத 
தரிசு நிலம் 

7 தை நிலப்பரப்பு ஹதன்மமற்கு திகசயில் சரிவுேன் கூடிய 
தே்கேயான நிலப்பரப்பாகும் . 

8 தைத்தின் உயரம் சராசரி கேல் மே்ேத்திலிருந்து 395 மீ  
( அதிகபே்சம்). 

9 விைக்கம் சாதாைண கல் (மீ 3 ) கிைாவல் (மீ 3 ) 

புவியியல் வைங்கை் 8,18,686 5,232 

கிகேக்கக்கூடிய சுரங்க 
இருப்புக்கை் 

2,18,175 - 

அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் 
திே்ேத்தின்படி ஐந்தாண்டு 
திே்ே காலம் 

2,18,175 - 

10 குத்தகக காலம் 5 ஆண்டுகை் 

11 சுரங்கத்தின் 
முன்ஹமாழியப்பே்ே ஆழம் 

தகர மே்ேத்திற்கு கீமழ 48 மீ 

(3மீ கிராவல் + 45மீ சாதாரண கல்) 
12 இறுதி குழி பரிமாணம் 

தற்மபாதுை்ை குழி அைவு -I 
தற்மபாதுை்ை குழி அைவு -II 

158மீ (L) x 171m (W) x 48m (D) BGL 

153 மீ (L) x 103 மீ (W) x 30 மீ (D) BGL 

97மீ (L) x 64m (W) x 23m (D) BGL 

16 நில பயன்பாே்டு முகற விளக்கம் சதவிதம் 

பகழய குழிகை் 10% 

தரிசு நிலம்/ மரங்கை் 45% 

வாழ்விேம் 10% 

பருவகால விவசாயம். 
நில 

35% 

29 மனித சக்தி குவாரி ஹசயல்பாே்டிற்கு முன்ஹமாழியப்பே்ே 
ஹமாத்த பணியாைரக்ை் 32 மபர.் 
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வ.எண் விவைங்கள் விவைங்கள் 

30 நீர ்மதகவ மற்றும் ஆதாரம் தண்ணீர ் விற்பகனயாைரக்ை் மற்றும் 
அருகிலுை்ை ஆழ்துகை கிணறு மூலம் 6.6 KLD க்கு 
ஹமாத்த தண்ணீர ்மதகவ . 

31 அதிக சுகம / கழிவு முந்கதய குவாரி குத்தகக காலத்தில் 
ஜல்லிக்கற்கை் உருவாகும் வககயில் இருந்த 
அதிகசச்ுகம, கிராவல் அகற்றப்பே்ேது. மதாண்டி 
எடுக்கப்பே்ே சாதாரண கல் (100%) மதகவப்படும் 
வாடிக்ககயாைரக்ளுக்கு மநரடியாக டிப்பரக்ைில் 
ஏற்றப்படும். 

32 திே்ேத்தின் ஹசலவு திே்ே ஹசலவு: 87,70,000/- 

EMP ஹசலவு: 11,980,783 /- 

CER ஹசலவு: 5,00,000/- 

 

1.8  வழங்கல் மற்றும் மதரவ விவைங்கள் 

 

  மாநில மற்றும் மதசிய சாகல திே்ேங்களுக்கு சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல்லின் 
ஹபரும் மதகவ உை்ைது, அதன் விரிவாக்கம் மற்றும் வலுப்படுத்தும் நேவடிக்ககக்காக 
ஹபரும் வைரச்ச்ியில் உை்ைது, இது தவிர பல பாலங்கை் மற்றும் மமம்பாலங்கை் 
கே்ேப்பே்டு வருகின்றன. மமலும், மாநிலத்தின் உை்கே்ேகமப்பு மமம்பாே்டிற்கான 
ஹபாது மற்றும் தனியார ் துகற திே்ேங்களுக்கு சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல்லின் 
மதகவ மிகப்ஹபரியது. எனமவ இந்த திே்ேம் மாநிலத்திற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. 
 

  ஹபரிய சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் மதகவப்படும் இேத்தில், நாே்டில் உை்ை 
ரயில் பாகதகளும் முன்மனற்றத்தில் உை்ைன. மற்ற உை் பஞ்சாயத்து சாகலகளும் 
முன்மனற்றத்தில் உை்ைன, இந்தப் ஹபாதுப்பணித் திே்ேங்கை் தவிர, மருத்துவமகன, 
பை்ைி, அரசுக் கே்டிேம் மற்றும் வீே்டுக் கே்டுமானம் மபான்ற உை்நாே்டு கே்டுமானத் 
திே்ேங்களுக்கு சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேத்தின் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் என்பது 
குறிப்பிேத்தக்கது. 
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படம் 1.8 சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் வரைபடம் 
 

1.9  ஆய்வின் மநாக்கம் 

      ஆய்வுப் பகுதிகயச ்சுற்றியுை்ை 10 கிமீ சுற்றைவில் காற்று, சத்தம், நீர,் மண், நிலம் 
மற்றும் சமூக-ஹபாருைாதாரம் மபான்ற பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகைின் விரிவான 
குணாதிசயங்ககை EIA ஆய்வு உை்ைேக்கியது மற்றும் SEAC, தமிழ்நாடு குழுவானது 
நீரியல் ஆய்கவ உை்ைேக்கிய அடிப்பகே தரவுகைில் கவனம் ஹசலுத்த பரிந்துகரத்தது. 
நிலத்தடி நீர ் ஆய்வு, பல்லுயிர ் மதிப்பீடு மற்றும் சுரங்க குத்தககப் பகுதிகயச ்
சுற்றியுை்ை 10 கிமீ சுற்றைவில் நிலப் பயன்பாடு. EIA ஆனது ஒரு சீசன் தரவுகைின் 
அடிப்பகேயில் (மாரச் ்2022 முதல் மம 2022 வகர) 
 

1.10 தைவு உருவாக்கம் 

           சே்ேப்பூரவ் ஏஹஜன்சிகைின் மதகவக்கு ஏற்ப, காசியாபாத் (உபி) என்விமரா ஹேக் 
சரவ்ீசஸ் மூலம் மாரச் ்2022 முதல் மம 2022 வகர தரவு உருவாக்கப்பே்டுை்ைது.  MoEF&CC 
மற்றும் IS தரநிகலகைின் வழிகாே்டுதல்கைின்படி கண்காணிப்பு மற்றும் மசாதகன 
ஹசய்யப்பே்டுை்ைது. 
 

1.11 தைவு மசகைிப்பு 

      குவாரி குத்தகக (கமய மண்ேலம்) மற்றும் 10 கிமீ சுற்றைவு (இகேயக 
மண்ேலம்) ஆகிய இரண்டும் ஆய்வுப் பகுதிகய உை்ைேக்கிய பகுதிக்கு EIA ஆய்வு 
ஹசய்யப்படுகிறது. சுரங்கத் திே்ேத்திற்கு EIA/EMP தயாரிப்பதற்காக பின்வரும் 
தரவுகை் கை ஆய்வு மற்றும் பிற ஆதாரங்கை் மூலம் Enviro Resources ஆல் 
மசகரிக்கப்பே்ேது. 
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• திே்ேப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ ஹதாகலவில் உை்ை காே்டு விலங்கினங்கை் 

மற்றும் தாவரங்கைின் விவரங்கை் மற்றும் காடுகை் ஏமதனும் இருந்தால் பற்றிய 

தகவல்கை். 

• 10 கிமீ சுற்றைவில் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் இேங்கை், சரணாலயங்கை், 

உயிரக்்மகாை இருப்புக்கை். 

• உேல் சூழல் (காற்று, நீர,் மண் மற்றும் சத்தம்) அடிப்பகே தரவு. 

• 10கிமீ சுற்றைவில் உை்ை மத இேங்கை் / வரலாற்று நிகனவுசச்ின்னங்கை் மற்றும் 

சுற்றுலா தலங்கை். 

• சரம்வ ஆஃப் இந்தியா மோமபாஷீே் வகரபேம் மற்றும் ஹசயற்ககக்மகாை் 

பேத்தின் அடிப்பகேயில் கமய மண்ேலம் மற்றும் இகேயக மண்ேலத்திற்குை் (மகார ்

மண்ேலத்கதச ்சுற்றி 10 கிமீ சுற்றைவு) நில பயன்பாே்டு முகற. 

• ஹமாத்த ஆய்வுப் பகுதிக்குக் ககேசியாகக் கிகேத்த மக்கை்ஹதாகக 

கணக்ஹகடுப்புத் தரவுகைின் அடிப்பகேயில் மக்கை்ஹதாகக மற்றும் சமூக-

ஹபாருைாதாரம். 

• இந்திய வானிகல ஆய்வுத் துகற (IMD) மற்றும் முதன்கம தரவுகைின் முந்கதய 

தசாப்தங்களுக்கான ஹதாேரப்ுகேய வானிகல தரவு. 

• தற்மபாகதய சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் அருகிலுை்ை அமதமபான்ற 

திே்ேங்கை் ஏமதனும் இருந்தால் அகதத் தணிக்கும் நேவடிக்கககை் பற்றிய ஆய்வு. 

• 10 கிமீ சுற்றைவில் உை்ை நீரந்ிகலகை், மகலகை், சாகலகை் மபான்றவற்கற 

அகேயாைம் காணுதல். 

 1.12 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆவணத்தின் பபாதுவான அரமப்பு 

டிசம்பர ் 2009 திருத்தப்பே்ே MoEF இன் EIA அறிவிப்பின்படி, ஹசப்ேம்பர ் 14, 2006 
மததியிே்ேபடி, EIA ஆவணத்தின் ஹபாதுவான அகமப்பு பின்வருமாறு இருக்கும்: 
• அறிமுகம் 

• திே்ே விைக்கம் 

• மாற்றுகைின் பகுப்பாய்வு (ஹதாழில்நுே்பம் மற்றும் தைம்) 

• சுற்றுசச்ூழலின் விைக்கம் 

• எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் & தணிப்பு நேவடிக்கககை் 

• சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திே்ேம் 

• கூடுதல் ஆய்வுகை் 

• திே்ேத்தின் நன்கமகை் 

• சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

• சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கம திே்ேம் 

• சுருக்கம் & முடிவு 

• ஈடுபே்டுை்ை ஆமலாசகரக்ைின் ஹவைிப்பாடு 

 

 1.13 EIA/EMP தயாைிப்பு 

EMP பின்வரும் விவரங்ககை உை்ைேக்கும்: 
• தற்மபாகதய சுற்றுசச்ூழல் அகமப்பு. 

• முன்ஹமாழியப்பே்ே குவாரி மற்றும் ஹதாேரப்ுகேய வசதிகைால் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்கப அகேயாைம் காணுதல், கணித்தல் 

மற்றும் மதிப்பீடு ஹசய்தல். 

• கமய மற்றும் இகேயக மண்ேலத்தில் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகை் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும். 

• முக்கிய இேங்கை்/வரலாற்று நிகனவுசச்ின்னங்கை். 
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• ஹவைிமயற்றப்படும் பல்மவறு கழிவுகைால் மமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்

மாசுபாே்கேக் கே்டுப்படுத்துவதற்கான நேவடிக்கககை் ஏமதனும் இருந்தால். 

• முன்ஹமாழியப்பே்ே நேவடிக்கககை்/ஹசயல்பாே்டின் காரணமாக காற்று 

மாசுபாே்கேக் கே்டுப்படுத்தும் நேவடிக்கககை். 

• பசுகம அரண் மமம்பாே்டுத் திே்ேம் மற்றும் குவாரியின் சீரகமப்புத் திே்ேம். 

• ஒலி மாசுபாே்கேக் கே்டுப்படுத்தும் நேவடிக்கககை் 

• சமூக-ஹபாருைாதார நிகலகமகைில் முன்மனற்றம் மற்றும் திே்ேத்கத 

ஹசயல்படுத்துவதன் மூலம் மக்கை் ஹபறும் நன்கமககை ஹவைிபடுத்துதல். 

• கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்கககைின் ஹமாத்த மற்றும் குறிப்பிே்ே ஹசலவு. 

• சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு, ஹசயல்படுத்தல் அகமப்பு மற்றும் நடுநிகலத் 
திருத்தங்ககைச ்ஹசயல்படுத்துவதற்கான பின்னூே்ே வழிமுகற. 

• திே்ேத்தில் மற்றும் அகதச ்சுற்றி நேப்பேக்கூடிய தாவர வககககை அகேயாைம் 

காணுதல். 

 

அடிப்பகே சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுகளுக்கான கை ஆய்வுகை், அே்ேவகண 1.9 இல் 
மகாடிே்டுக் காே்ேப்பே்டுை்ை பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் பண்புகைின் குவாரியின் 
தற்மபாகதய நிகலககை தீரம்ானிக்க மூன்று மாத காலத்திற்கு நேத்தப்பே்ேன. ToR’s 

ன் பரிந்துகரக்கப்பே்ே அகனத்து நிபந்தகனகளும் இந்த மநாக்கத்தில் அேங்கும்.   

 

அட்டவரண 1.9: சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்காணிப்பின் 
அதிை்பவண் 

வ. 
எண் 

பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

1 
சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 

PM10, SO2, NOX மற்றும் 
PM10 இன் கனிம 

கலகவ, குறிப்பாக 
இலவச 

சிலிக்காவிற்கு 

24 மணிமநர மாதிரிகை், 
வாரத்திற்கு இரண்டு முகற 

மூன்று மாதங்களுக்கு 7  

இேங்கைில். 

2 வானிகல ஆய்வு 

காற்றின் மவகம், 
காற்றின் திகச, 

ஹவப்பநிகல, 
ஈரப்பதம் மற்றும் 
மகழப்ஹபாழிவு 

திே்ே தைத்தில் 
ஹதாேரச்ச்ியான மணிமநர 

பதிவு (ஒரு சீசன்). 
அருகிலுை்ை IMD 

நிகலயத்திலிருந்து 
இரண்ோம் நிகல தரவு. 

3 நீர ்தரம் 

இயற்பியல் மற்றும் 
இரசாயன 

அைவுருக்கை். 

6 நிலத்தடி நீர ்

இேங்கைிலிருந்து ஆய்வுக் 

காலத்தில் ஒருமுகற 

மசகரிக்கப்பே்ே மாதிரிககை 

எடுக்கவும் 

4 மண்ணின் தரம் 

இயற்பியல் மற்றும் 
இரசாயன 

அைவுருக்கை். 

6 இேங்கைிலிருந்து ஆய்வுக் 

காலத்தில் ஒருமுகற 

மசகரிக்கப்பே்ே 

மாதிரிககைப் பிடிக்கவும். 

5 சூழலியல் 
• தற்மபாதுை்ை 

நிலப்பரப்பு 
தாவரங்கை் 

ஆய்வுக் காலத்தில் ஒருமுகற 
கை ஆய்வு மூலம். இரண்ோம் 
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வ. 
எண் 

பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

மற்றும் 
விலங்கினங்கை் 
கமய 
மண்ேலத்கத 
உை்ைேக்கியது 
(5.58.0 (அதாவது 
1.68.0 ஹெக்மேர,் 
0.51.5 ஹெக்மேர,் 
3.85.5 ஹெக்மேர ்
தனிநபர ்
குத்தககப் 
பகுதிகை்)) & 
இகேயக 
மண்ேலம் (10-
கிமீ சுற்றைவு). 

• இகேயக 
மண்ேலத்தில் 
(10-கிமீ 
சுற்றைவு) 
தற்மபாதுை்ை 
நீரவ்ாழ் 
சூழலியல் 
நிகல.  

நிகல தரவுகளும் 
மசகரிக்கப்பே்ேன. 

6 ஒலி மே்ேங்கை் 

dB (A) பகல் மற்றும் 
இரவில் இகரசச்ல் 

அைவுகை். 

7 இேங்கைில் ஆய்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுகற 

ஒவ்ஹவாரு இேத்திலும் 24 
மணிமநரத்திற்கு திே்ேப் 

பகுதியிலும் அகதச ்
சுற்றியும் மணிமநர ஒலி 

அைவுகை். 

7 நில பயன்பாடு 

தற்மபாகதய நில 
பயன்பாே்டு 

சூழ்நிகல 

ஆய்வுக் காலத்தில்  
ஒருமுகற சமீபத்திய 

ஹசயற்ககக்மகாை் பேங்கை் 
மற்றும் தைத்தில் நிலத்தடி 

உண்கம. 

8 புவியியல் 
புவியியல் 

விவரங்கை் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 
ஒருமுகற. இரண்ோம் நிகல 

மூலங்கைிலிருந்து 
மசகரிக்கப்பே்ே தரவு 

9 நீரவ்ைவியல் 

வடிகால் பகுதி 
மற்றும் அகமப்பு, 
நீமராகேகைின் 

தன்கம, நீரந்ிகல 
பண்புகை், ரீசாரஜ்் 

மற்றும் 
ஹவைிமயற்றும் 

முதன்கம மற்றும் 
இரண்ோம் நிகல 

ஆதாரங்கைின் 
அடிப்பகேயில், ஆய்வுக் 

காலத்தில் ஒருமுகற. 
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வ. 
எண் 

பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

பகுதிகை் 
மபான்றகவ. 

10 

சமூக-
ஹபாருைாதார 

அம்சங்கை் 

மக்கை்ஹதாகக, 
மக்கை்ஹதாகக 
இயக்கவியல், 

உை்கே்ேகமப்பு 
வைங்கை், சுகாதார 

நிகல, 
ஹபாருைாதார 

வைங்கை் மபான்ற 
சமூக-ஹபாருைாதார 

அம்சங்கை். 

முதன்கம மற்றும் 
இரண்ோம் நிகல 

ஆதாரங்கைில் இருந்து (2011 
இன் இந்திய மக்கை் ஹதாகக 

கணக்ஹகடுப்பின் 
சுருக்கங்கை் மபான்றகவ) 

ஆய்வுக் காலத்தில் ஒரு 
முகற. 

 

1.14 குறிப்பு விதிமுரறகள் 

 EIA/EMP அறிக்கக சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குழுமம் சுரங்கத்திற்காக 
தயாரிக்கப்பே்டுை்ைது; 14 ஹசப்ேம்பர,் 2006 மததியிே்ே EIA அறிவிப்பின்படி, 
சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் காலநிகல மாற்றம் (MoEF & CC), புது தில்லி 
அகமசச்கத்தால் "பி வகக" என வககப்படுத்தப்பே்டுை்ைது மற்றும் திருத்தப்பே்ே EIA 
இன் படி குத்தககப் பகுதி 100 ஹெக்மேருக்கும் குகறவாக உை்ைது. 14.08.2018 
மததியிே்ே அறிவிப்பு. திே்ேமானது OM No F. NO இல் B1 வகககயச ் மசரந்்தது. L-
11011/175/ 2018-IA-II (M) மததியிே்ே 12 டிசம்பர ்2018 மற்றும் 13 ஹசப்ேம்பர ்2018 மததியிே்ே 
உத்தரவின்படி, Ho’ble NGT, New Delhi, O.A. இல்கல. 2018 இன் 173 மற்றும் ஓ.ஏ. இல்கல. 
2016 இன் 186.  
 

 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கமத் 
திே்ேத்கதத் தயாரிப்பதற்காக தமிழ்நாடு SEIAA வழங்கிய குறிப்பு விதிமுகறககை 
(ToR’s) உை்ைேக்கி வகரவு அறிக்கக தயாரிக்கப்பே்டுை்ைது.  
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அத்தியாயம் 2: திட்ட விளக்கம் 

 

2.1 திட்டத்தின் வரக 

     3.10.0 ஹெக்மேர,் 2.09.5 ஹெக்மேர ் மற்றும் 2.66.0 ஹெக்மேர ் பரப்பைகவக் 

ஹகாண்ே சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குழுமத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி வழங்குவதற்கான EIA அறிக்கககயத் தயாரிக்க குத்தககதாரர ் TORக்கு 

விண்ணப்பித்துை்ைார.்  சரம்வ எண். 337/4A and 337/4B, 46/1 & 47 and 245/2A (Part), 246/1A 

(Part), 246/2, 248/2B and 248/5B பசச்ாபாகையம் கிராமம், சூலூர ்வே்ேம், மகாயம்புத்தூர ்

மாவே்ேம், தமிழ்நாடு இல் அகமந்துை்ைது. குழும பரப்பு 5 ஹெக்மேருக்கு மமல் 

இருப்பதால், இந்த முன்ஹமாழிவு, மாண்புமிகு மதசிய பசுகமத் தீரப்்பாயம், புது 

தில்லியில் O.A. இல் நிகறமவற்றப்பே்ே 04.09.2018 & 13.09.2018 மததியிே்ே 

ஆகணயின்படி B1 வககயின் கீழ் வருகிறது. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 186 இன் 

2016 மற்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாகண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) மததி: 

12.12.2018, மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ஹபறுவதற்கான EIA, EMP மற்றும் ஹபாது 

விசாரகணக்கான மதகவ. இரண்ோம் நிகல ஹவடிப்பில்  ஜாக்ொம்மர ்

துகையிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் மூலம் மூலாதன பாகறயில் இருந்து கணிசமான 

அைவு பாகறககை பிைவுபடுத்தும் திறந்தஹவைி இயந்திரமயமாக்கப்பே்ே முகறயில் 

மதாண்டுவதற்கு சாதாரண கல் முன்ஹமாழியப்பே்ேது.. 

2.2 திட்டத்திற்கான மதரவ 

          இப்பகுதியிலும் மாநிலத்திலும் கே்டுமானப் ஹபாருைாக சாதாரண கல் மற்றும் 
கிராவல் மற்றும் கிராவல் கல்கல திறம்பே பயன்படுத்துவமத திே்ேத்தின் அடிப்பகே 
மநாக்கமாகும். உை்கே்ேகமப்பு மமம்பாடு மற்றும் கே்டுமானத் துகறயில் 
ஏற்பே்டுை்ை உந்துதல் கேந்த சில ஆண்டுகைில் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 
மற்றும் கிராவல் கற்கைின் மதகவகய அதிகரித்துை்ைது. கல் குவாரிகயக் கே்டுவது 
கே்டுமானப் ஹபாருே்ககை மே்டுமல்ல, பிராந்தியத்தின் மவகலவாய்ப்பு மற்றும் 
ஹபாருைாதார வைரச்ச்ிகயயும் வழங்குகிறது, இது இறுதியில் பிராந்தியம் மற்றும் 
மாநில மக்கைின் சமூக-ஹபாருைாதார நிகலகய மமம்படுத்துகிறது. சுரங்க 
நேவடிக்கககை் உை்ளூர ் மக்களுக்கு மநரடி மற்றும் மகறமுக மவகல 
வாய்ப்புகளுேன் சமூக-ஹபாருைாதார நன்கமககை வழங்கும். ராயல்டி, ஹசஸ், 
வரிகை், DMF மபான்ற வடிவங்கைில் பிராந்திய மற்றும் நிதி நன்கமகளுக்கும் இந்தத் 
திே்ேம் பங்கைிக்கிறது. 

 

2.3 இடம் 

அட்டவரண 2.1: இருப்பிட விவைங்கள் 

1 புல எண்கை். 337/4A மற்றும் 337/4B, 46/1 & 47 மற்றும் 245/2A (பகுதி), 246/1A 
(பகுதி), 246/2, 248/2B மற்றும் 248/5B 

2 கிராமம் 
பசச்ாபாகையம் 

 
 கிராமம் 

3 
வே்ேம் மற்றும் 
மாவே்ேம் 

சூலூர ்தாலுக்கா, மகாயம்புத்தூர ்மாவே்ேம் 

4 மாநிலம் தமிழ்நாடு 

5 மோமபாஷீே் எண். 58 -F/01 
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2.4 திட்டத்திற்கான மதரவகள் 

2.4.1  நிலத் மதரவ 

 மகாயம்புத்தூர ்மாவே்ேம், சூலூர ்வே்ேம், பசச்ாபாகையம் கிராமத்தில், சரம்வ 
எண். 337/4A மற்றும் 337/4B, 46/1 & 47 மற்றும் 245/2A (பகுதி), 246/1A (பகுதி), 246/2, 248/2B 
மற்றும் 248/5B - ல் அகமந்துை்ை 3.85.5 ஹெக்மேர ்குத்தககப் பகுதிக்கு சாதாரண கல் 
மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கு, குத்தககதாரர,் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துகற, 
மகாயம்புத்தூர ்மாவே்ே துகண இயக்குனரால் விருப்பக் கடிதம் ஹபற்றுை்ைார.் நாடு. 
LOI 5 வருே குத்தகக காலத்திற்கு வழங்கப்படுகிறது 

2.4.2 தண்ணீை் மதரவ 

     திே்ேத்திற்கான ஹமாத்த நீர ்மதகவ 18.8 KLD ஆகும், இது குவாரி குழி நீரிலிருந்து 
(கிகேக்கும் மபாது) மற்றும் அருகிலுை்ை ஆழ்துகை கிணறுகை் மூலம் மேங்கரக்ை் 
மூலம் பூரத்்தி ஹசய்யப்படும். குடிநீர ் மதகவக்கு அருகில் உை்ை மபாரஹ்வல்லில் 
இருந்து தண்ணீர ் சப்கை ஹசய்யப்படும். திே்ேத்தில் தண்ணீர ் மதகவ பற்றிய 
விவரங்கை் அே்ேவகண 2.2 இல் வழங்கப்பே்டுை்ைன. முன்ஹமாழியப்பே்ே 
குவாரிக்கான நீர ்சமநிகல வகரபேம் பேம் 2.1 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது. 

 

படம் 2.1 (a): நீை் இருப்பு வரைபடம் திட்டம் 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தினசரி தண்ணீர ்மதகவ 

6.6 KLD 

நீர ்வழங்கல் 

 

சுரங்க நீர ்மற்றும் மேங்கர ்நீர ்
விநிமயாகம் 

தூசி அேக்குமுகற 

3.1 KLD 

மதாே்ேம் 

2.0 KLD 

குடி மற்றும் சுகாதாரம் 

1.5 KLD 

ஹசப்டிக் மேங்க் & மசாக் குழி 

 



 

 

 110 

படம் 2.1 (b): நீை் இருப்பு வரைபடம் திட்டம் 2 

 

 

 

 

படம் 2.1 : திட்டத்தின் நீை் இருப்பு வரைபடம் 

 

 

தினசரி தண்ணீர ்மதகவ 

5.6 KLD 

நீர ்வழங்கல் 

 

சுரங்க நீர ்மற்றும் மேங்கர ்
நீர ்விநிமயாகம் 

 

தூசி அேக்குமுகற 

2.1 KLD 

மதாே்ேம் 

2.1 KLD 

குடி மற்றும்சுகாதாரம் 

1.4 KLD 

 

ஹசப்டிக் மேங்க் & மசாக் 

குழி 

 

தினசரி தண்ணீர ்மதகவ 

6.6 KLD 

நீர ்வழங்கல் 

 

சுரங்க நீர ்மற்றும் மேங்கர ்
நீர ்விநிமயாகம் 

 

தூசி அேக்குமுகற 

2.7 KLD 

மதாே்ேம் 

2.5 KLD 

குடி மற்றும்சுகாதாரம் 

1.4 KLD 

ஹசப்டிக் மேங்க் & மசாக் 

குழி 
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அட்டவரண 2.2 (a): தினசைி தண்ணீை் மதரவ (KLD) – திட்டம் - 1 

 

விவைங்கள் கணக்கீடு விளக்கம் அளவு 

தூசி 
அேக்குமு

கற 

➢ KL (ச.மீ.க்கு 0.1 லிே்ேர)் இல் தப்பிமயாடிய உமிழ்கவக் 

கே்டுப்படுத்த தண்ணீர ் ஹதைிப்பதற்கு ஒரு நாகைக்கு 

தண்ணீர ்மதகவ. 

➢ (31000 சதுர மீே்ேருக்கு தண்ணீர ்மதகவ. அதாவது 3.10.0 

ஹெக்மேர ் பரப்பைவு மதகவ =0.1*31000 = 3100 லிே்ேர ்

அதாவது 3.1 KLD) 

3.1 

பசுகம 
அரண் & 
மதாே்ேம் 

➢ பசுகமப் பரப்பில் 4 சதுர மீே்ேருக்கு ஒரு ஹசடி. 

➢ ஒரு ஹசடிக்கு ஒரு நாகைக்கு 4 லிே்ேர ் தண்ணீர ்

மதகவப்படுகிறது. 

➢ பசுகம அரண் பகுதி= 0.20 ஹெக்மேர,் அதாவது 2000 

ச.மீ. 

➢ 2000/4 = 500 மரங்கைின் எண்ணிக்கக வருேத்திற்கு 

➢ ஒரு நாகைக்கு 500*4 = 2000 லிே்ேரக்ை் அதாவது 2.0 KLD 

2.0 

குடி & வீே்டு 

மநாக்கம் 

➢ ஒரு நபருக்கு 45 லிே்ேர/்நாை் தண்ணீர ்மதகவ. 

➢ ஹதாழில்நுே்ப ஊழியரக்ை் உே்பே ஹமாத்த 

ஹதாழிலாைரக்ைின் எண்ணிக்கக = 33 

➢ (45 Lpcd*33 = 1.485 KLD) 

1.5 

பமாத்தம் 6.6 

 

அட்டவரண 2.2(b): திட்டத்தின் தினசைி நீை் மதரவ (KLD) - திட்டம் - 2 

 

விவைங்கள் கணக்கீடு விளக்கம் அளவு 

தூசி 
அேக்குமு

கற 

➢ KL (ச.மீ.க்கு 0.1 லிே்ேர)் இல் தப்பிமயாடிய உமிழ்கவக் 

கே்டுப்படுத்த தண்ணீர ் ஹதைிப்பதற்கு ஒரு நாகைக்கு 

தண்ணீர ்மதகவ. 

➢ (20950 சதுர மீே்ேருக்கு தண்ணீர ்மதகவ. அதாவது 2.09.5 

ஹெக்மேர ் பரப்பைவு மதகவ =0.1*20950 = 2095 லிே்ேர ்

அதாவது 2.095 KLD) 

2.1 

பசுகம 
அரண் & 
மதாே்ேம் 

➢ பசுகமப் பரப்பில் 4 சதுர மீே்ேருக்கு ஒரு ஹசடி. 

➢ ஒரு ஹசடிக்கு ஒரு நாகைக்கு 4 லிே்ேர ் தண்ணீர ்

மதகவப்படுகிறது. 

➢ பசுகம அரண் பகுதி= 0.292 ஹெக்மேர,் அதாவது 2920 

ச.மீ. 

➢ 2920/4 = 524 மரங்கைின் எண்ணிக்கக வருேத்திற்கு 

➢ 524*4 = 2096 லிே்ேரக்ை் ஒரு நாகைக்கு அதாவது 2.096 KLD 

2.1 

குடி & வீே்டு 
மநாக்கம் 

➢ ஒரு நபருக்கு 45 லிே்ேர/்நாை் தண்ணீர ்மதகவ. 

➢ ஹதாழில்நுே்ப ஊழியரக்ை் உே்பே ஹமாத்த 

ஹதாழிலாைரக்ைின் எண்ணிக்கக = 30 

➢ (45 Lpcd*30 = 1.350 KLD 

1.4 

பமாத்தம் 5.6 
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அட்டவரண 2.2(c): திட்டத்தின் தினசைி நீை் மதரவ (KLD) - திட்டம் - 3 

 

விவைங்கள் கணக்கீடு விளக்கம் அளவு 

தூசி 
அேக்குமு

கற 

➢ KL (ச.மீ.க்கு 0.1 லிே்ேர)் இல் தப்பிமயாடிய உமிழ்கவக் 

கே்டுப்படுத்த தண்ணீர ் ஹதைிப்பதற்கு ஒரு நாகைக்கு 

தண்ணீர ்மதகவ. 

➢ (26600 சதுர மீே்ேருக்கு தண்ணீர ்மதகவ. அதாவது 2.66.0 

ஹெக்மேர ் பரப்பைவு மதகவ =0.1*26600 = 2660 லிே்ேர ்

அதாவது 2.66 KLD) 

2.7 

பசுகம 
அரண் & 
மதாே்ேம் 

➢ பசுகமப் பரப்பில் 4 சதுர மீே்ேருக்கு ஒரு ஹசடி. 

➢ ஒரு ஹசடிக்கு ஒரு நாகைக்கு 4 லிே்ேர ் தண்ணீர ்

மதகவப்படுகிறது. 

➢ பசுகம அரண் பகுதி= 0.25 ஹெக்மேர,் அதாவது 2500 

ச.மீ. 

➢ 2500/4 = 625 மரங்கைின் எண்ணிக்கக வருேத்திற்கு 

➢ ஒரு நாகைக்கு 625*4 = 2500 லிே்ேர ்அதாவது 2.5 KLD 

2.5 

குடி & வீே்டு 

மநாக்கம் 

➢ ஒரு நபருக்கு 45 லிே்ேர/்நாை் தண்ணீர ்மதகவ. 

➢ ஹதாழில்நுே்ப ஊழியரக்ை் உே்பே ஹமாத்த 

ஹதாழிலாைரக்ைின் எண்ணிக்கக = 32 

➢ (45 Lpcd*32 = 1.440 KLD) 

1.4 

Total 6.6 

2.4.3 மவரலவாய்ப்பு 

குவாரியானது துகையிடுதல், மதாண்டிஹயடுத்தல், மபாக்குவரத்து மபான்ற 
நேவடிக்கககளுக்கு மவகலவாய்ப்கப வழங்கும். சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 
மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கான உத்மதச மனிதவைத்தின் பே்டியல் அே்ேவகண-2.3 
இல் காே்ேப்பே்டுை்ைது.  
 

அட்டவரண 2.3: மனிதவளத்தின் மதரவ 

வ. எண் விவைங்கள் திட்டம் -1 

(எண்கள்) 

திட்டம் -2 

(எண்கள்) 

திட்டம் -3 

(எண்கள்) 

ரமன் அதிகாைி & திறரமயான நபை் 
1.        கமன் ஃமபாரம்மன்/ மமலாைர ் 1 1 1 

                2. பிைாஸ்ேர ்/ மமே்                   1 1 1 

Machinery Operators    

                3. எக்ஸ்கமவே்ேர ்- ஆபமரே்ேர ் 2 2 2 

               4.             ஜாக் சுத்தி இயக்குபவர ் 14 14 12 

  5. டிப்பர ்டிகரவர ் 4 3 5 

Semi- Ordinary Employee    

              6.              பாதுகாப்பு 1 1 1 

              7.             ஹதாழிலாைர ்மற்றும் உதவியாைர ் 4 3 3 

              8.               துப்புரவு பணியாைர ் 6 5 7 

பமாத்தம் 33 30 32 
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ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம் 

2.4.4 சக்தி மதரவ 

     ஹபரும்பாலான குவாரி இயந்திரங்கை் டீசலில் இயக்கப்படும், இதனால், 
சுரங்கத்திற்கு ஹபரிய மின்சாரம் மதகவப்போது. முன்ஹமாழியப்பே்ே சாதாரண கல் 
மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கு சுரங்க நேவடிக்ககக்கு மின்சாரம் எதுவும் 
மதகவயில்கல. மதியம் 1 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வகர 1 மணி மநர உணவு 
இகேமவகையுேன் காகல 9 மணி முதல் மாகல 5 மணி வகர பகல் மநரத்தில் 
மே்டுமம ஹசயல்பே உத்மதசிக்கப்பே்டுை்ைது. 

2.4.5 டீசல் மதரவ 

திட்டம் - 1 

2,35,304 லிே்ேர ்எசஎ்ஸ்டி முழு திேே் வாழ்க்ககக்கும் பயன்படுத்தப்படும். அருகில் 

உை்ை டீசல் பம்புகைில் இருந்து டீசல் ஹகாண்டு வரப்படும்.  

 

1. கிைாவல்:  

ஒரு மணி மநரம் எக்ஸ்கமவே்ேரக்்கு  

பயன்படுத்தப்படும் அைவு       = 10 லிே்ேர ்/ மணி 

ஒரு மணி மநரத்திற்கு எக்ஸ்கமவே்ேர ் 

ஹசய்யும் எக்ஸ்கமவே்        = 60m3 கிராவல் 

மதாண்டிய அைவு          = 21,172/60 

டீசல் நுகரக்ிறது          = 353 மணிமநரம் x 10 லிே்ேர ்

ஹமாத்த டீசல் நுகரவ்ு         = 3,530 லிே்ேர ்HSD கிராவல்      

                    பயன்படுத்தப்படும் 

2. சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல்: 

ஒரு மணி மநரம் எக்ஸ்கமவே்ேரக்்கு  

பயன்படுத்தப்படும் அைவு       = 16 லிே்ேர ்/ மணி 

ஒரு மணி மநரத்திற்கு எக்ஸ்கமவே்ேர ் 

ஹசய்யும் எக்ஸ்கமவே்        = 20m3 சாதாரண கல்  

சாதாரண கல் அைவு         = 2,90,377/20=14,519 மணிமநரம் 

டீசல் நுகரக்ிறது          = 2,32,304 மணிமநரம் x 16 லிே்ேர ்

ஹமாத்த டீசல் நுகரவ்ு         =  2,32,304 லிே்ேர ்HSD சாதாரண கல்  

                மற்றும் கிராவல் பயன்படுத்தப்படும் 

பமாத்த டீசல் நுகை்வு = சாதாைண கல்லுக்கு 2,32,304 லிட்டை் HSD 

பயன்படுத்தப்படும் 

 

பமாத்த டீசல் நுகை்வு = 2,35,304 லிட்டை் HSD முழு திட்டத்திற்கும் 

பயன்படுத்தப்படும் 
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திட்டம் - 2 

2,27,990 லிே்ேர ்எசஎ்ஸ்டி முழு திேே் வாழ்க்ககக்கும் பயன்படுத்தப்படும். அருகில் 

உை்ை டீசல் பம்புகைில் இருந்து டீசல் ஹகாண்டு வரப்படும்.  

 

கிைாவல்:  

ஒரு மணி மநரம் எக்ஸ்கமவே்ேரக்்கு  

பயன்படுத்தப்படும் அைவு        = 10 லிே்ேர ்/ மணி 

ஒரு மணி மநரத்திற்கு எக்ஸ்கமவே்ேர ் 

ஹசய்யும் எக்ஸ்கமவே்         = 60m3 கிராவல் 

மதாண்டிய அைவு           = 31,648/60 

டீசல் நுகரக்ிறது           = 527 மணிமநரம் x 10 லிே்ேர ்

ஹமாத்த டீசல் நுகரவ்ு          = 5270 லிே்ேர ்HSD  கிராவல்     

                    பயன்படுத்தப்படும்      

சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல்: 

ஒரு மணி மநரம் எக்ஸ்கமவே்ேரக்்கு  

பயன்படுத்தப்படும் அைவு        = 16 லிே்ேர ்/ மணி 

ஒரு மணி மநரத்திற்கு எக்ஸ்கமவே்ேர ் 

ஹசய்யும் எக்ஸ்கமவே்         = 20m3 சாதாரண கல்  

சாதாரண கல் அைவு          = 2,78,400/20=13,920 மணிமநரம் 

டீசல் நுகரக்ிறது           = 13,920 மணிமநரம் x 16 லிே்ேர ்

ஹமாத்த டீசல் நுகரவ்ு          =    2,22,720 லிே்ேர ்HSD       

                  சாதாரண கல் பயன்படுத்தப்படும் 

பமாத்த டீசல் நுகை்வு = சாதாைண கல்லுக்கு 2,22,720 லிட்டை் HSD 

பயன்படுத்தப்படும் 

 

பமாத்த டீசல் நுகை்வு = 2,27,990 லிட்டை் HSD முழு திட்டத்திற்கும் 

பயன்படுத்தப்படும். 

 

திட்டம் - 3 

1,74,544 லிே்ேர ்எசஎ்ஸ்டி முழு திேே் வாழ்க்ககக்கும் பயன்படுத்தப்படும். அருகில் 

உை்ை டீசல் பம்புகைில் இருந்து டீசல் ஹகாண்டு வரப்படும்.  
 

சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல்: 

ஒரு மணி மநரம் எக்ஸ்கமவே்ேரக்்கு  

பயன்படுத்தப்படும் அைவு        = 16 லிே்ேர ்/ மணி 

ஒரு மணி மநரத்திற்கு எக்ஸ்கமவே்ேர ் 

ஹசய்யும் எக்ஸ்கமவே்         = 20m3 சாதாரண கல்  

சாதாரண கல் அைவு          = 2,18,175/20=10,909 மணிமநரம் 
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டீசல் நுகரக்ிறது           = 10,909 மணிமநரம் x 16 லிே்ேர ்

ஹமாத்த டீசல் நுகரவ்ு          =  1,74,544 லிே்ேர ்HSD       

                  சாதாரண கல் பயன்படுத்தப்படும் 

பமாத்த டீசல் நுகை்வு  = 1,74,544 லிட்டை் HSD சாதாைண கல்லுக்கு 

பயன்படுத்தப்படும். 

 

பமாத்த டீசல் நுகை்வு = 1,74,544 லிட்டை் HSD முழு திட்டத்திற்கும் 

பயன்படுத்தப்படும். 
 

2.4.6 இயந்திைமயமாக்கலின் அளவு 

         இந்த பகுதியில் இருப்பு, இயற்ககயில் மிகப்ஹபரியதாக இருப்பதால், இந்த திே்ே 
காலத்திற்கு திறந்தஹவைி சுரங்கத்கத மமற்ஹகாை்ை உத்மதசிக்கப்பே்டுை்ைது. 
குவாரியில் பயன்படுத்தப்படும் இயந்திரங்கைின் பே்டியல் அே்ேவகண 2.4 இல் 
ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது. ஹபரும்பாலும் வாேகக உபகரணங்கை் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  

 

அட்டவரண 2.4: இயந்திைங்களின் பட்டியல் 

 

வ.எண் விவைம் அளவு 

திறன் 

உந்து சக்தி    P1 

Nos 

P2 

Nos 

P3 

Nos 

1. ஜாக் மெம்மர ்

(30-35mm dia hole) 

1.2m -

2.0m 

அழுத்தப்பே் 
காற்று 

7 7 6 

2. அமுக்கி 400 psi டீசல் டிகரவ் 2 2 2 

3.                                                           பக்ஹகே் மற்றும் ராக்  

  பிமரக்கரஹ்காண்ே 

எக்ஸ்கமவே்ேர ்

300 டீசல் டிகரவ் 2 2 2 

4. டிப்பரக்ை் 20 

tonnes 

டீசல் டிகரவ் 4 3 3 

 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம் 
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2.4.7 லாைி சுரம கணக்கீடு 

திட்டம் -1 

ஒரு லாரி மலாடு           = 6மீ3 (மதாராயமாக) 

மவகல நாே்கைின் ஹமாத்த எண்ணிக்கக  = 300 நாே்கை் ஆண்டுக்கு 

இந்த ஐந்தாண்டு திே்ே காலத்தில் எடுக்க  
மவண்டிய ஹமாத்த அைவு        = 2,90,377 மீ3 

ஒரு நாகைக்கு ஹமாத்த லாரிகை் மலாடு   = 2,90,377 மீ3 / 6மீ3   

                 = 48,396 Lorry loads 

                 = 48,369 / 5years 

                 = 9679/ 300 days 

சாதாைண கல்            = 32 லாைி மலாடு/நாள் 

 
 

மூன்று ஆண்டுகைில் அகற்றப்பே மவண்டிய  
கிராவல் ஹமாத்த அைவு          = 21,172 m3 

ஒரு நாகைக்கு ஹமாத்த லாரிகை் மலாடு           = 21,172 m3 / 6m3 

                 = 3,528 Lorry loads 

                 = 3,528/ 3  

                 = 1,176/ 300 days 

 

ஒரு நாரளக்கு கிைாவல் அளவு      = 4 லாைிகள் 

 

திட்டம் -2 

ஒரு லாரி மலாடு           = 6மீ3 (மதாராயமாக) 
மவகல நாே்கைின் ஹமாத்த எண்ணிக்கக  = 300 நாே்கை் ஆண்டுக்கு 

இந்த ஐந்தாண்டு திே்ே காலத்தில் எடுக்க  
மவண்டிய ஹமாத்த அைவு        = 2,78,400 மீ3 

ஒரு நாகைக்கு ஹமாத்த லாரிகை் மலாடு   = 2,78,400 மீ3 / 6மீ3   

                 = 46,400 Lorry loads 

                 = 46,400 / 5years 

                 = 9,280/ 300 days 

சாதாைண கல்            = 31 லாைி மலாடு/நாள் 

 
 

மூன்று ஆண்டுகைில் அகற்றப்பே மவண்டிய  
கிராவல் ஹமாத்த அைவு          = 21,172 m3 

ஒரு நாகைக்கு ஹமாத்த லாரிகை் மலாடு           = 21,172 m3 / 6m3 

                 = 3,528 Lorry loads 

                 = 3,528/ 3  

                 = 1,176/ 300 days 

ஒரு நாரளக்கு கிைாவல் அளவு      = 4 லாைிகள் 
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திட்டம் -3 

ஒரு லாரி மலாடு           = 6மீ3 (மதாராயமாக) 
மவகல நாே்கைின் ஹமாத்த எண்ணிக்கக  = 300 நாே்கை் ஆண்டுக்கு 

இந்த ஐந்தாண்டு திே்ே காலத்தில் எடுக்க  
மவண்டிய ஹமாத்த அைவு        = 2,18,175 மீ3 

ஒரு நாகைக்கு ஹமாத்த லாரிகை் மலாடு   = 2,18,175 மீ3 / 6மீ3   

                 = 36,353 Lorry loads 

                 = 36,353 / 5years 

                 = 7273/ 300 days 

சாதாைண கல்            = 24 லாைி மலாடு/நாள் 

 

2.5 திட்ட பசலவு 

    உத்மதச சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரியின் மதிப்பிேப்பே்ே விகல கீமழ 

அே்ேவகண.2.5 இல் பிரிக்கப்பே்டுை்ைது. 

அட்டவரண 2.5: திட்டச ்பசலவின் மதிப்பீடு 

விளக்கம் விரல (ரூ) விரல (ரூ) விரல (ரூ) 

திே்ே ஹசலவு 82,47,000 71,96,000 87,70,000 

EMP ஹசலவு 1,18,70,583 1,17,74,283 1,19,80,783 

CER ஹசலவு 5,00,000 5,00,000 5,00,000 

 

2.6 பைாமைிப்பு மதரவ 

         அருகிலுை்ை நகரத்தில் அகமந்துை்ை மசகவ கமயங்கைில் அகனத்து 
உபகரணங்கைின் வழக்கமான பராமரிப்பு மமற்ஹகாை்ைப்படும். மதாண்டுதல், 
ஹவடித்தல், ஏற்றி மற்றும் டிப்பர/்ேம்பர ் கலகவகயப் பயன்படுத்தி, சுரங்கச ்
ஹசயல்பாே்டின் முன்ஹமாழியப்பே்ே முகற திறந்த குழி குவாரி ஆகும். 
பயன்படுத்தப்படும் இயந்திரங்கை் மமற்பரப்பு துகையிேல், மதாண்டுதல், தண்ணீர ்
மேங்கர ்ஏற்றுதல் மற்றும் மபாக்குவரத்து ஆகும்.  
 

2.7 பகுதியின் புவியியல் 

2.7.1 பிைாந்திய புவியியல் 

தீபகற்ப ஹநய்ஸ் பழகமயான பாகற அகமப்புககை உருவாக்குகிறது, இதில் 
சாரம்னாககே்டின் பாரிய உருவாக்கம் சமீபத்திய நான்காம் பகுதி உருவாக்கம் 
நிகறந்த திரே்சியுேன் உை்ைது. பிராந்திய அைவில் சாரம்னாககே் பாகற N300E – 

S300W SE600 மநாக்கி டிப்பிங்  இந்தப் பகுதியில் உை்ை பாகறகைின் ஹபாதுவான 
புவியியல் வரிகசகை் கீமழ ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைன: 
 

 

   பிராந்திய அடுக்கு வரிகச: 
             

            சமீத்திய  -      குவாே்ேரன்ரி உருவாக்கம் (கிராவல்) 

            ---------இணக்கமின்கம----------- 

           ஆரக்்கியன் -      சாரம்னாககே் 
                    தீபகற்ப க்னீஸ் இணக்கம் 
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மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேம் தீபகற்பக் கினிசிக் வைாகத்தின் பரந்த அைவிலான 

உயரத்ர உருமாற்றப் பாகறகைால் சூழப்பே்டுை்ைது. இந்த பாகறகை் பரவலாக 

வானிகல மற்றும் சமீபத்திய பை்ைத்தாக்கு நிரப்புதல் மற்றும் இேங்கைில் வண்ேல் 

மூலம் மமஹலழுதப்படுகின்றன. இம்மாவே்ேத்தில் காணப்படும் முக்கிய பாகற 

வகககை் சாரம்னாககே்டுகை், கிராகனே்டுகை், காம்ப்ைக்ஸ் க்னீஸ்கை் முக்கியமாக 

ொரன்்ப்ஹைண்மே பமயாகேே் க்னீஸ் மற்றும் சில்லிமகனே் க்னீஸ் ஆகியகவ 

அடிப்பகே மற்றும் அதி-அடிப்பகே ஊடுருவும், படிக சுண்ணாம்பு, கசகனே், 
ஹபக்மாகேே் மற்றும் குவாரே்்ஸ் ஹவயின்ஸ்.   

 

 புவியியல் ரீதியாக, மாவே்ேம் மகாண்ேகலே் குழு, சாரம்னாககே் குழு, 

மிக்மாகேே் குழு, சத்தியமங்கலம் குழு, பவானி குழு மற்றும் ஆல்காலி காம்ப்ைக்ஸ் 

ஆகியவற்கற உை்ைேக்கிய ஆரக்்கியன் காலத்கதச ் மசரந்்த பாகறகைால் 

சூழப்பே்டுை்ைது. 

 

 சாரம்னாககே், கபராக்ஸீன் கிரானுகலே்டுகை் மற்றும் அதனுேன் 

ஹதாேரப்ுகேய மமக்னகேே் குவாரே்்கசே் ஆகியவற்கறக் ஹகாண்ே பாகறகைின் 

சாரம்னாககே் குழு, மகம்டிஃஹபரஸ் - சில்லிமகனே் க்னீஸ், கால்க்-கிரானுகலே், படிக 

சுண்ணாம்பு, சில்லிமகனே் குவாரே்்கசே்டுகை் மற்றும் ஹதாேரப்ுகேய மிக்மாடிடிக் 

ஆகியவற்கற உை்ைேக்கியது. பாகறகை் மாவே்ேத்தின் மத்திய மற்றும் ஹதற்கு 

பகுதிகளுக்கு, குறிப்பாக சூலூர,் மதுக்ககர மற்றும் ஹபாை்ைாசச்ி வே்ேங்ககைச ்

சுற்றி வரம்பிேப்பே்டுை்ைன. 

 

 பவானி குழுமத்தின் பிைவு மொம்ப்ஹைண்மே க்னீஸ்கை் (தீபகற்ப க்னீஸ் - 

இகைய கே்ேம்), ஸ்கிஸ்மோஸ், கமக்மகசியஸ் மற்றும் ஆம்பிமபாலிடிக் பாகறகை், 

ஃபுசச்ிே்ஜ் - கயகனே் குவாரே்்கசே்டுகை், ஃஹபருஜினஸ் குவாரே்்கசே் 
(சத்தியமங்கலம் குழு) ஆகியகவ பல அல்ே்ராமா மற்றும் அடிப்பகே பாகறகைால் 

ஊடுருவி வருகின்றன. மாவே்ேத்தின் வேக்குப் பகுதிகை் குறிப்பாக 

மமே்டுப்பாகையம் மற்றும் மகாயம்புத்தூர ்வேக்குப் பகுதிகை். 

 

 கிராகனே்டுகை் புமராே்மோமராமசாயிக் வயதுகேயகவ மற்றும் 

மாவே்ேத்தின் மமற்கு முகன மற்றும் கிழக்குப் பகுதிகய தனித்தனி அகமப்புகைாக 

ஆக்கிரமித்து முகறமய மருதமகல கிராகனே் மற்றும் புஞ்சபுைியம்பே்டி 

கிராகனே்டுகைாக அங்கீகரிக்கப்பே்டுை்ைன. மகாயம்புத்தூர ் நகரின் மமற்குப் 

பகுதிகைில் நான்காம் நிகல வண்ேல் மண் காணப்படுகிறது. மகாயம்புத்தூருக்கு 

வேமமற்மக உை்ை சின்னத்தோகம் பை்ைத்தாக்கிலும், மகாயம்புத்தூரக்்கு மமற்மக 

சிறுவாணி பை்ைத்தாக்கிலும் வண்ேல் மண் 30 மீே்ேருக்கு மமல் தடிமனாக உை்ைது. 

2.7.2  உள்ளூை் புவியியல் 

      ஆய்வுப் பகுதியானது பிராந்தியப் மபாக்ககப் பின்பற்றுகிறது மற்றும் 
முக்கியமாக ொரே்் ராக் உருவாக்கத்கத ஒமர மாதிரியான உருவாக்கம் / 
சாரம்னாககே்டின் பாத்மதாலித் உருவாக்கம் ஆகியவற்கற உை்ைேக்கியது. 
           குத்தககக்கு பயன்படுத்தப்பே்ே பகுதி தே்கேயான நிலப்பரப்பாகும். சாய்வு 

ஹதன்மமற்குப் பகுதிகய மநாக்கி ஹமன்கமயாகவும், இப்பகுதியின் உயரம் சராசரி 
கேல் மே்ேத்திலிருந்து 402 மீ உயரத்தில் உை்ைது. இப்பகுதியானது கிராவல்கலால் 

மூேப்பே்டுை்ைது. இது குழுமத்தில் இருக்கும் குவாரி குழிகைில் இருந்து ஹதைிவாக  

ஊகிக்கப்படுகிறது. 
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படம் 2.2: ஆய்வுப் பகுதியின் புவியியல் 

 

2.8 புவிமமற்பைப்பியல் 

 

மகாயம்புத்தூர ்மாவே்ேம், மமற்கில் உை்ை மகலப்பாங்கான நிலப்பரப்கபத் தவிர, 

கிழக்கு மநாக்கி ஹமன்கமயான சாய்வுேன் பல மகலத்ஹதாேரக்ை், குன்றுகை் மற்றும் 

அகல அகலயான நிலப்பரப்புேன் தமிழ்நாே்டின் மமே்டு நிலப் பகுதியின் ஒரு 

பகுதியாகும். எண்ணிலேங்கா பை்ைங்கை் ஹகாண்ே அகலயில்லாத நிலப்பரப்பு, 

விவசாயத்திற்கு மகழநீகர மசமிப்பதற்கான ஹதாே்டிகைாகப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

ஹசயற்ககக்மகாை் பேங்கைின் விைக்கம் மூலம் மாவே்ேத்தில் அகேயாைம் 

காணப்பே்ே முக்கிய புவியியல் அலகுகை் 1) கே்ேகமப்பு மகலகை், 2) முகடுகை், 3) 

இன்ஹசல்ஹபரக்்ஸ், 4) பசாோ, 5) பை்ைத்தாக்கு நிரப்புதல், 6) ஹபடிஹமன்ே், 7) ஆழமற்ற 

ஹபடிஹமன்ே்ஸ் மற்றும் 8) ஆழமான ஹபடிஹமன்ே்ஸ். 

 

வேமமற்கில் உை்ை நீலகிரி மற்றும் ஹதற்கில் ஆகனமகல ஆகியகவ கேல் 

மே்ேத்திலிருந்து (MSL) சராசரியாக 2513 மீே்ேர ் உயரத்கத அகேகின்றன, மமலும் 

மகலககை ஒே்டிய பை்ைத்தாக்குகைின் மிக உயரந்்த உயரம் MSL க்கு 600 மீ 

உயரத்தில் உை்ைது. 'பால்காே் மகப்', 8, இது கிழக்கு-மமற்குப் மபாக்கு 

மகலப்பாகதயாகும், இது மாவே்ேத்தின் மமற்குப் பகுதியில் அகமந்துை்ை ஒரு 

முக்கியமான இயற்பியல் அம்சமாகும். 

(ஆதாரம்: Microsoft Word - மகாயம்புத்தூர ்Bro-241108.rtf (cgwb.gov.in)) 
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இம்மாவே்ேம் வேக்மக சத்தியமங்கலம் மகலத்ஹதாேரக்ைால் வேமமற்கில் நீலகிரி 
மற்றும் ஹதற்கில் ஆகனமகல ஆகியவற்றால் குறிக்கப்படுகிறது. அகவ 2400 

மீே்ேருக்கும் அதிகமான உயரத்கத அகேகின்றன. இந்த மகலகளுக்கு இகேயில், 

பால்காே் மகப் எனப்படும் E-W ே்ஹரண்டிங் பாஸ் உை்ைது. பால்காே் இகேஹவைியின் 

நிலத் ஹதாேரச்ச்ியில் ஹநாய்யல் ஆறு பாய்கிறது. இம்மாவே்ேத்தின் மற்ற பகுதிகை் 

மமற்கிலிருந்து கிழக்காக படிப்படியாக ஒரு அகலயில்லாத சமஹவைி சாய்வாக 

உை்ைது. 

 

வேக்கில் பவானி மற்றும் ஹதற்கில் ஹநாய்யல் மற்றும் அமராவதி ஆகியகவ 

கிழக்கு மநாக்கி பாய்ந்து ஹசல்லும் முக்கிய ஆறுகை். இந்த கிழக்மக பாயும் ஆறுகை் 

தவிர, ஆகனமகல மகலயிலிருந்து மதான்றி மமற்கு மநாக்கி பாய்ந்து ஹசல்லும் 

ஆழியாறு, மசாகலயாறு, பரம்பிக்குைார ்மபான்ற சிறிய ஆறுகளும் உை்ைன. வடிகால் 

அகமப்பு ஹேன்ே்ரிடிக் முதல் சப்-ஹேன்ே்ரிடிக் வகர இருக்கும். 

 

நீரம்ே்ேத்தின் ஆழம் 40 மீே்ேர ்வகர இருக்கும். மாவே்ேத்தின் மமற்குப் பகுதியில் 

தகரமே்ேத்திற்குக் கீமழ, ஹதற்கு மற்றும் கிழக்குப் பகுதிகைில் தகர மே்ேத்திலிருந்து 

5 மீே்ேருக்கும் குகறவாக இருக்கும். நீர ் அே்ேவகண நிலப்பரப்பு உை்ைகமகவப் 

பின்பற்றுகிறது. அதிக கநே்மரே் உை்ைேக்கம் ஹநாய்யில் மற்றும் வே்ேமகலக்கரல் 

குைம் மற்றும் ஹபான்னானி குைத்தின் கிழக்குப் பகுதியில் உை்ை பல கிணறுகைில் 

காணப்படுகிறது. 

(ஆதாரம்:04012022elwbvkgsx3n37914241CoimbatoreDSR1.pdf(environmentclearance.nic.in)) 
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2.9 லித்தாலஜி 

           ஒரு குறிப்பிே்ே பகுதியில் ஹவவ்மவறு புவியியல் அடுக்குகை் இருப்பதன் கீழ் 

மமற்பரப்பு வரிகச லித்தாலஜி எனப்படும் வாரத்்கதயுேன் விவரிக்கப்படுகிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியானது மமல் மண், வானிகல மற்றும் புதிய அடுக்குகைான ஹஜனிஸ், 

சாரம்னாககே், கபராக்சகனே் ஆகியவற்கறக் ஹகாண்டுை்ைது. ஆய்வுப் பகுதியின் 

கற்சிகல விவரங்கை் ஆய்வுப் பகுதி முழுவதும் மதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ே துகைப் 

பதிவுகைிலிருந்து அறியப்படுகின்றன. 

 
படம் 2.4 பாரறயியல் பகுதியின் ஆய்வு 

2.10 பிசிமயாகிைாபி மற்றும் வடிகால் முரற 

உடலியல் 
 

இது மமற்கு மற்றும் வேக்கில் மமற்குத் ஹதாேரச்ச்ி மகலத் ஹதாேரால் 

சூழப்பே்டுை்ைது, காப்புக்காடுகை் மற்றும் (நீலகிரி உயிரக்்மகாைக் காப்பகம்) 

வேக்குப் பக்கத்தில் உை்ைது. ஹநாய்யல் ஆறு மகாயம்புத்தூர ் வழியாகச ் ஹசன்று 

மாநகராே்சியின் ஹதற்கு எல்கலயாக அகமகிறது. இந்த நகரம் ஹநாய்யலின் படுகக 

பகுதிக்கு மத்தியில் அகமந்துை்ைது மற்றும் ஆறு மற்றும் மகழநீரால் நிரப்பப்பே்ே 

ஒரு விரிவான ஹதாே்டி அகமப்கபக் ஹகாண்டுை்ைது. மகாயம்புத்தூரில் உை்ை எே்டு 

முக்கிய ஏரிகை் / சதுப்பு நிலப் பகுதிகை் - சிங்காநல்லூர,் வாலாங்குைம், உக்கேம் 

ஹபரிய குைம், குறிசச்ி ஏரி, கிருஷ்ணாம்பதி, ஹசல்வசிந்தாமணி மற்றும் குமாரசாமி 

ஏரிகை். சங்கனூர ் பை்ைம், மகாவில்மமடு பை்ைம், விைாங்குறிசச்ி-சிங்காநல்லூர ்

பை்ைம், கற்மபராயன் மகாயில் பை்ைம், ரயில்மவ ஃபீேர ் சாகலமயார வடிகால், 

திருசச்ி-சிங்காநல்லூர ் ஹசக்டிகரன் மற்றும் சங்கனூர ் பை்ைம் ஆகியகவ நகரின் 

வடிகால்கைாகும். மகாயம்புத்தூரில் ஹகௌசிகா ஆறு இந்தியாவின் தமிழ்நாடு, 

மகாயம்புத்தூர,் குருடி மகலயில் இருந்து ஹதாேங்குகிறது. பவானி ஆறு (சுமார ்20 கிமீ) 
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மற்றும் ஹநாய்யல் ஆறு ஆகியகவ ஹகௌசிகா ஆற்றின் வேக்கு மற்றும் ஹதற்குப் 

பகுதியில் ஓடுகின்றன. 

 

மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேத்தின் கிழக்குப் பகுதி, நகரம் உே்பே ஹபரும்பாலான 

பகுதிகைில் வறண்டு காணப்படுகிறது. மகரைாவிற்கு ஒரு மமற்குப் பாகத, பால்காே் 
இகேஹவைி என்று பிரபலமாக குறிப்பிேப்படுகிறது, அதன் எல்கலகய வழங்குகிறது. 

(ஆதாரம்:04012022elwbvkgsx3n37914241CoimbatoreDSR1.pdf(environmentclearance.nic.in)) 

 

சுைங்க குத்தரக பகுதிகளின் இயற்பியல் 

P1 இன் குத்தகக பகுதி அதாவது திரு. K. ராம் மமாகன் சராசரி கேல் மே்ேத்திலிருந்து 

அதிகபே்சமாக 402 மீ (அதிகபே்சம்) உயரத்தில் உை்ைார,் அமத சமயம் உத்மதச ஆழம் 

தகர மே்ேத்திற்கு கீமழ 32 மீ (2 மீ கிராவல் + 30 மீ சாதாரண கல்) அமத மநரத்தில் இறுதி 

குழி பரிமாணம் 130 மீ (L) x 90 மீ. (W) x 32m (D) BGL ஆக இருக்கும் மற்றும் தற்மபாதுை்ை 

குழி அைவு 130m (L) x 90m (W) x 18m (D) BGL  

  

P2 இன் குத்தகக பகுதி அதாவது திரு. R.K. பிரபு சராசரி கேல் மே்ேத்திலிருந்து 

அதிகபே்சமாக 390 மீ (அதிகபே்சம்) உயரத்தில் உை்ைார,் அமத மநரத்தில் உத்மதச 

ஆழம் தகர மே்ேத்திலிருந்து 42 மீ கீமழ உை்ைது. 

(2மீ கிராவல் + 40மீ சாதாரண கல்) அமத சமயம் இறுதி குழி பரிமாணம் 184மீ (L) x 86m 

(W) x 42m (D) BGL ஆக இருக்கும் 

 

P3 இன் குத்தகக பகுதி அதாவது திரு. E.ஆனந்தகுமார ்சராசரி கேல் மே்ேத்திலிருந்து 

அதிகபே்சமாக 395 மீ (அதிகபே்சம்) உயரத்தில் உை்ைார,் அமத சமயம் உத்மதச ஆழம் 

தகர மே்ேத்திற்கு கீமழ 48 மீ (3 மீ கிராவல் + 45 மீ சாதாரண கல்) அமத மநரத்தில் இறுதி 

குழி பரிமாணம் 158 மீ (L) x 171 மீ (W) x 48m (D) BGL, ஆக இருக்கும்.  பிே் I 153m (L) x 103m 

(W) x 30m (D) BGL க்கு பிே் II 97m (L) x 64m (W) x 23m (D) BGL. 
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படம் 2.5 (a): திரு. K. ைாம் மமாகன் - P1 I.E இன் மமற்பைப்புத் திட்டம் 
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படம் 2.5 (b): திரு. R. K. பிைபு- P2 I.E இன் மமற்பைப்புத் திட்டம் 
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படம் 2.5 (c): திரு. E. ஆனந்தகுமாை்- P3 I.E இன் மமற்பைப்புத் திட்டம் 

 

வடிகால் முரற 

பவானி ஆறு மகரை மாநிலத்தில் அகமதியான பை்ைத்தாக்கில் உருவாகி 

மமே்டுப்பாகையத்திலிருந்து மமற்மக 25 கிமீ ஹதாகலவில் மகாயம்புத்தூர ்

மாவே்ேத்தில் நுகழந்து வேகிழக்கு திகசயில் பாய்கிறது. இம்மாவே்ேத்தில் 1056 சதுர 

கிமலாமீே்ேர ் பரப்பைகவ இந்த நதி வடிகே்டுகிறது. ஹநாய்யில் ஆறு ஹவை்ைிங்கிரி 
மகலயில் உை்ை மபாலுவம்பே்டி பை்ைத்தாக்கில் உருவாகி சுவாமி முடியார ் என்று 

அகழக்கப்படுகிறது. மமலும் ஹதற்மக ஹபரியாரும் சின்னாரும் இகணந்துை்ைனர.் 

ஹபான்னானி ஆற்றின் முக்கிய நீராவிகைான பாலாறு, ஆழியாறு மற்றும் அப்பர ்

ஆகியகவ ஆகனமகல மகலயிலிருந்து உருவாகி, மாவே்ேத்தின் ஹதற்குப் பகுதியில் 

வேக்கு-வேமமற்கு திகசயில் பாய்கின்றன, ஆழியார ்மற்றும் திருமூரத்்தி அகணகை் 

முகறமய ஆழியாறு மற்றும் பாலாற்றில் அகமந்துை்ைன. ஹபரியாற்றின் கிகை 

நதிகைான பரம்பிக்குைம் மற்றும் மசாகலயார ்ஓகேகை் மாவே்ேத்தின் ஹதன்மமற்கு 

பகுதியில் ஹதன்மமற்கு திகசயில் உை்ைது. பரம்பிக்குைம் ஆழியாறு திே்ேத்தின் ஒரு 

பகுதியான இந்த ஆற்றில் ஐந்து மமற்பரப்பு நீரத்்மதக்கங்கை் அகமந்துை்ைன. 

 

இந்த நகரம் இயற்ககயான நிலப்பரப்கபக் ஹகாண்டுை்ைது, வேக்கிலிருந்து ஹதற்கு 

மநாக்கியும் மமற்காக கிழக்கு மநாக்கியும் சாய்ந்துை்ைது. மகாயம்புத்தூரய்ில் உை்ை 

இயற்கக வடிகால்கைான சங்கனூரப்ை்ைம், மவலங்குறிசச்ி சிங்காநல்லூர ்

வாய்க்கால், கணபதி-சிங்காநல்லூர ் வடிகால், கற்மபராயன் மகாயில் வடிகால், 

மகாயில்மமடு வடிகால், ரயில்மவ ஃபீேர ் சாகல ஓர வடிகால், திருசச்ி-சிங்கநல்மர 

மசாதகன வடிகால். மாநகராே்சி எல்கலக்குை் எே்டு ஹபரிய நீரந்ிகலகை் உை்ைன. 

ஹபரும்பாலான ஹதாே்டிகை் பாசனத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

(ஆதாரம்: (TNMINES) 9.pdf (tn.gov.in)) 
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➢ மகாயம்புத்தூரின் வேமமற்குப் பகுதியும் ஹதற்குப் பகுதியும் மமற்குத ்

ஹதாேரச்ச்ி மகலயின் மகலத்ஹதாேரக்ைால் ஆக்கிரமிக்கப்பே்டுை்ைன, 

அதாவது வேமமற்கில் நீலகிரி மகலகை் மற்றும் ஹதற்கில் அண்ணாமகல 

மகலகை். 

➢ மாவே்ேத்தின் ஹபரும்பகுதி காவிரி ஆற்றுப்படுககயின் பகுதிகைாகவும், 

மாவே்ேத்தின் ஹதன்மமற்குப் பகுதி ஹபான்னானி ஆற்றுப்படுககயின் கீழ் 

வருகிறது. 

➢ பவானி, ஹநாய்யல் மற்றும் அமராவதி ஆகியகவ காவிரிப் படுககயின் கீழ் 

வரும் முக்கிய ஆறுகை். 

➢ அண்ணாமகல மகலயிலிருந்து உருவாகும் பாலாறு, ஆழியாறு மற்றும் மமல் 

ஆகிய ஹபான்னானியின் துகண நதிகைால் மாவே்ேத்தின் ஹதன்மமற்குப் 

பகுதி வடிகால் ஹசய்யப்படுகிறது. 

(ஆதாரம்: மகாயம்புத்தூர ்| TWAD (tn.gov.in)) 

 

குத்தககக்கு பயன்படுத்தப்பே்ே பகுதி தே்கேயான நிலப்பரப்கபக் காே்டுகிறது. 

சாய்வு ஹதன்மமற்குப் பகுதிகய மநாக்கி ஹமன்கமயாக இருக்கும். இப்பகுதியின் 

அதிகபே்ச உயரம் சராசரி கேல் மே்ேத்திலிருந்து 402 மீ (அதிகபே்சம்) ஆகும். இப்பகுதி 

கிராவல்கைால் மூேப்பே்டுை்ைது, அகதத் ஹதாேரந்்து பாரிய சாரம்னாககே் உை்ைது, 

இது குழுமத்தில் இருக்கும் குவாரி குழிகைில் இருந்து ஹதைிவாக ஊகிக்கப்படுகிறது. 

மகாகேயில் 70 மீே்ேர ் ஆழத்திலும், மகழக்காலத்தில் 65 மீே்ேர ் ஆழத்திலும் 

நீரந்ிகலகை் காணப்படும். சராசரி மகழயைவு ஆண்டுக்கு 689 மிமீ ஆகும். 

 

2.11 சுைங்கத்தின் விவைங்கள் 

 சுரங்கமானது ஹபஞ்சின் உயரம் அதிகபே்சமாக 5மீ வகர இருக்கும் வககயிலும், 

ஹபஞ்சுகைின் அகலம் உயரத்கத விே அதிகமாகவும், கிகேமே்ேத்திலிருந்து 45° 

சாய்வாக இருக்கும் வககயிலும் வடிவகமக்கப்படும். துகையிடுதல் மற்றும் 

ஹவடிக்கும் நுே்பத்தின் உதவியுேன் சுரங்கம் ஹசய்யப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12   குவாைியின் இருப்பு மதிப்பீடு & ஆயுள் 

2.12.1  இருப்பு மதிப்பீடு 

தாது இருப்புக்கைின் மதிப்பீடு புவியியல் குறுக்குஹவே்கேப் பயன்படுத்தி 
வழக்கமான இகண குறுக்கு ஹவே்டு முகற மூலம் ஹசய்யப்படுகிறது. தாது பகுதி 
ஸ்டிகரக் மூலம் புவியியல் குறுக்குஹவே்டுகை் தயாரிக்கப்படுகின்றன. ஒவ்ஹவாரு 

ஹவடித்தல் துகையிேல் 

சாதாரணக் கல் 
கிராவல் 

எக்ஸ்கமவசன் 

சுைங்க பசயல்முரறயின் திட்ட வரைபடம் 

 

சாதாரணக் கல்கல பிேஹ்ெே்டிலிருந்து 

மதகவப்படும் ஹநாறுக்கிக்கு ஏற்றுதல் 

ஜல்லிக்கற்கை் அகற்றப்பே்டு, தாழ்வான 

பகுதிககை நிரப்பவும், சமன் ஹசய்யவும் 

பயன்படுத்தப்படும் 
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குறுக்கு பிரிவிலும் உை்ை தனிப்பே்ே லித்மதா அலகுகைின் பரப்பைவு தனித்தனியாக 
கணக்கிேப்படுகிறது. குறுக்குஹவே்டுக்கு இகேமய உை்ை ஹதாகுதி, இகண 
குறுக்குஹவே்டின் சராசரி பரப்பைவு அதாவது ((S1+S2)/2) மற்றும் பிரிவு இகேஹவைிகய 
ஹபருக்குவதன் அடிப்பகேயில் வருகிறது. மமலும் ஹமாத்த அேரத்்தியால் 
ஹபருக்குவதன் மூலம் ேன்மனஜ் வருகிறது. 

2.12.2  புவியியல் இருப்புக்கள் 

தாது பகுதி ஸ்டிகரக் மூலம் புவியியல் குறுக்குஹவே்டுகை் தயாரிக்கப்படுகின்றன. 

ஒவ்ஹவாரு குறுக்கு பிரிவிலும் உை்ை தனிப்பே்ே லித்மதா அலகுகைின் பரப்பைவு 
தனித்தனியாக கணக்கிேப்படுகிறது. பிரிவு வாரியாக, ஹதாகுதி கணக்கிேப்பே்டு மீ3 
ஆல் ஹபருக்கப்படுகிறது. MT இல் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் மற்றும் கிராவல்யின் 
வைத்கதக் கணக்கிே, ஹதாகுதி 2.5MT/m3 (ஹமாத்த அேரத்்தி) ஆல் ஹபருக்கப்படுகிறது. 

தற்மபாதுை்ை குவாரி குழிககை கழித்த பிறகு ஹமாத்த புவியியல் வைங்கை் 
கணக்கிேப்படுகின்றன. குவாரி குத்தககப் பகுதியில் கிகேக்கும் ஹமாத்த புவியியல் 
இருப்பு அே்ேவகண 2.6 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது.  

அட்டவரண 2.6 (a): கிரடக்கும் புவியியல் ரகயிருப்பின் சுருக்கம் திட்டம் – 1 

ஆண்டு பிைிவு  பபஞ்ச ்

(மீ)  

நீளம் 

(மீ) 
அகலம் 

(மீ) 
ஆழம் 

(மீ) 
சாதாைண 

கல்லின் 

புவியியல் 
வளங்கள் 100% 

(மீ) 

கிைாவல் 

(மீ3) 

I 

XY-AB 

i 11 17 2 - 374 

ii 11 17 5 935 - 

iii 11 17 3 561 - 

iii 49 115 2 11270 - 

iv 49 115 5 28175 - 

v 144 115 5 82800 - 

vi 144 115 5 82800 - 

vii 144 115 5 82800 - 

பமாத்தம் 289341 374 

II 

XY-CD 

i 143 96 2 - 27456 

ii 143 96 5 68640 - 

iii 143 96 5 68640 - 

iv 143 96 5 68640 - 

v 143 96 5 68640 - 

vi 143 96 5 68640 - 

vii 143 96 5 68640 - 

பமாத்தம் 411840 27456 

                    ஒட்டு பமாத்தம் 701181 27830 

  

(ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம்) 
கிகேக்கும் புவியியல் வைங்கை்            : 27,830 மீ3 

சாதாரண கல்லின் கிகேக்கும் புவியியல் வைங்கை்    : 7,015,181 மீ3 
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திட்டம்-2 இன் கிரடக்கும் புவியியல் இருப்பின் சுருக்கம் 

ஹமாத்த பரப்பைவு         = 2.09.5 ஹெக்மேர ்

பகுதி ( சதுர மீ)           = 2.09.5 x 10,000 = 20,950 ச.மீ 

கிராவல் உருவாக்கம்        = 20,950 ச.மீ x 2 மீ ஆழம் 

               = 41,900 மீ3 கிராவல் உருவாக்கம் 

சாதாரண கல்          = தகர மே்ேத்திற்கு கீமழ 40மீ 

               = 20,950 ச.மீ x 40 மீ ஆழம் 

               = 8 ,38,000 மீ3 சாதாரண கல் 

 

கிராவல் உருவாக்கத்தின் ஹமாத்த புவியியல் வைங்கை்  = 41,900 மீ3 

சாதாரண கல்லின் ஹமாத்த புவியியல் வைங்கை்    = 8,38,000 மீ3  

(ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம்) 
 

அட்டவரண 2.6 (c): கிரடக்கும் புவியியல் ரகயிருப்பின் சுருக்கம் திட்டம் – 3 

 

பிைிவு  பபஞ்ச ்

(மீ) 
  

நீளம் 

(மீ) 
அகலம் 

(மீ) 
ஆழம் 

(மீ) 
சாதாைண கல்லின் 
புவியியல் வளங்கள் 100% 
(மீ3) 

கிைாவல் 

(மீ3) 

XY-AB 

i 79 10 3 - 2370 

ii 79 10 5 3950 - 

iii 79 36 5 14220 - 

iv 79 62 5 24490 - 

v 79 88 2 13904 - 

v 79 113 3 26781  

vi 79 113 5 44635 - 

vii 79 113 5 44635 - 

viii 79 113 5 44635 - 

ix 79 113 5 44635  

x 79 113 5 44635  

பமாத்தம் 306520 2370 

XY-CD 

i 84 9 3 - 2268 

ii 84 10 5 4200 - 

iii 84 20 5 8400 - 

iv 84 30 5 12600 - 

v 84 65 2 10920 - 

v 84 105 3 26460 - 

vi 84 105 5 44100 - 

vii 84 105 5 44100 - 

viii 84 105 5 44100 - 

ix 84 105 5 44100 - 

x 84 105 5 44100 - 

பமாத்தம் 283080 2268 

X1Y1-CD 

i 99 2 3 - 594 

ii 99 2 5 990 - 

iii 99 9 5 4455 - 

iv 99 16 5 7920 - 

v 99 38 2 7524 - 

v 99 51 3 15147 - 
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பிைிவு  பபஞ்ச ்

(மீ) 
  

நீளம் 

(மீ) 
அகலம் 

(மீ) 
ஆழம் 

(மீ) 
சாதாைண கல்லின் 
புவியியல் வளங்கள் 100% 
(மீ3) 

கிைாவல் 

(மீ3) 

vi 99 78 5 38610 - 

vii 99 78 5 38610 - 

viii 99 78 5 38610 - 

ix 99 78 5 38610 - 

x 99 78 5 38610 - 

பமாத்தம் 229086 594 

ஒட்டு பமாத்தம் 818686 5232 

  

               (ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பேே் சுரங்கத் திே்ேம்) 
கிராவலில் கிகேக்கும் புவியியல் வைங்கை்       : 5,232 மீ3 

சாதாரண கல்லிலிருந்து கிகேக்கும் புவியியல் வைங்கை்  : 8 18,686 மீ3 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம் 

 

2.12.3 ரமனபிள் ைிசை்வ்ஸ் 

            ஹபஞ்சுகை் அகமப்பது, உை் எல்கலயில் உை்ை சே்ேப்பூரவ் பாதுகாப்பு தூரம், 

ஹபஞ்சுகைிமலமய கனிம பூே்டுகை், சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம், ஏற்றுக்ஹகாை்ைப்பே்ே 

ஹபஞ்ச ்சாய்வு மபான்றவற்றின் காரணமாக சுரங்க இருப்பு கே்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல், வானிகல கிராவல் மற்றும் கிராவல் பாதுகாப்பு 

தூரம், ஹபஞ்சுகை் மற்றும் இருக்கும் குழி ஆகியவற்றில் தடுக்கப்பே்டுை்ைது. 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல், வானிகல கிராவல் மற்றும் கிராவல் கே்டிே கல் 

இருப்புக்கை் கீமழ ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைன.  

 

அட்டவரண 2.7 (a): திட்டம்-1 இன் சுைண்டக்கூடிய இருப்புச ்சுருக்கம் 

ஆண்டு பிைிவு  பபஞ்ச ்

(மீ) 
  

நீளம் 

(மீ) 
அகலம் 

(மீ) 
ஆழம் 

(மீ) 
சாதாைண 
கல்லின் 
புவியியல் 
வளங்கள் 100% 
(மீ3) 

கிைாவல் 
(மீ3) 

 

 

iii 32 88 2 5632 - 

iv 28 78 5 10920 - 

v 118 68 5 40120 - 

vi 113 58 5 32770 - 

vii 108 48 5 25920 - 

 பமாத்தம் 1,15,362 - 

II 

XY-CD 

i 134 79 2 - 21172 

ii 131 73 5 47815 - 

iii 126 63 5 39690 - 

iv 121 53 5 32065 - 

v 116 43 5 24940 - 

vi 111 33 5 18315 - 

vii 106 23 5 12190 - 

 பமாத்தம் 1,75,015 21,172 

ஒட்டு பமாத்தம் 2,90,377 21,172 

(ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம்) 
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கிராவலின் ஹமாத்த சுரங்கம் மீே்கக்கூடிய இருப்புக்கை்     : 21,172 மீ3 

சாதாரண கல்லின் ஹமாத்த சுரங்கம் மீே்கக்கூடிய இருப்புக்கை் :2,90,377 மீ3 

 

ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு, 2,90,377 மீ3 சாதாரண கல் மற்றும் 21,172 மீ3 கிராவல் என 100% 
மீே்ஹேடுப்பு விகிதத்தில் தகரயில் இருந்து அதிகபே்சமாக 32மீ ஆழம் வகர 
கணக்கிேப்படுகிறது. 
 

அட்டவரண 2.7 (b): திட்டம்-2 இன் சுைண்டப்படக்கூடிய இருப்புச ்சுருக்கம் 

பிைிவு  பபஞ்ச ்

(மீ) 
  

நீளம் 

(மீ) 
அகலம் 

(மீ) 
ஆழம் 

(மீ) 
சாதாைண கல்லின் 
புவியியல் வளங்கள் 
100% (மீ3) 

கிைாவல் 
(மீ3) 

XY-AB 

i 184 86 2 - 31648 

ii 178 80 5 71200 - 

iii 168 70 2 58800 - 

iv 158 60 5 47400 - 

v 148 50 5 37000 - 

vi 138 40 5 27600 - 

vii 128 30 5 19200 - 

viii 118 20 5 11800 - 

ix 108 10 5 5400 - 

பமாத்தம் 278400 31648 

(ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேம்) 
 

கிராவலின் ஹமாத்த சுரங்கம் மீே்கக்கூடிய இருப்புக்கை்     : 31,648 மீ3 

சாதாரண கல்லின் ஹமாத்த சுரங்கம் மீே்கக்கூடிய இருப்புக்கை்  : 2,78,400 மீ3 

 

நிலத்திலிருந்து அதிகபே்சமாக 42 மீ ஆழம் வகர 100% மீே்ஹேடுப்பு விகிதத்தில் 2,78,400 
மீ3 சாதாரண கல் மற்றும் 31,648 மீ3 கிராவல் என சுரங்க இருப்புக்கை் 
கணக்கிேப்பே்டுை்ைன . 
 

அட்டவரண 2.7 (c): திட்டம்-3 இன் சுைண்டப்படக்கூடிய இருப்புச ்சுருக்கம் 

பிைிவு  பபஞ்ச ்

(மீ) 
நீளம் 

(மீ) 
அகலம் 

(மீ) 
ஆழம் 

(மீ) 
சாதாைண கல்லின் புவியியல் 

வளங்கள் 100% (மீ3) 

XY-AB 

iii 50 10 5 2500 

iv 40 28 5 5600 

v 4 44 2 352 

v 65 68 3 13260 

vi 60 58 5 17400 

vii 55 48 5 13200 

viii 50 38 5 9500 

ix 44 28 5 6160 

x 39 18 5 3510 

பமாத்தம் 71,482 

XY-CD iii 65 5 5 1625 



 

 

 131 

பிைிவு  பபஞ்ச ்

(மீ) 
நீளம் 

(மீ) 
அகலம் 

(மீ) 
ஆழம் 

(மீ) 
சாதாைண கல்லின் புவியியல் 

வளங்கள் 100% (மீ3) 

iv 60 10 5 3000 

v 1 40 2 80 

v 75 80 35 18000 

vi 66 75 5 24750 

vii 61 70 5 21350 

viii 55 65 5 17875 

ix 49 60 5 14700 

x 44 55 5 12100 

பமாத்தம் 1,13,480 

 

 

 

 

X1Y1-CD 

iii 5 1 5 25 

iv 16 3 5 240 

v 22 19 2 836 

v 22 32 3 2112 

vi 45 54 5 12150 

vii 35 49 5 8575 

viii 25 44 5 5500 

ix 15 39 5 2925 

x 5 34 5 850 

பமாத்தம் 33,213 

ஒட்டு பமாத்தம் 2,18,175 

 

சாதாரண கல்லின் ஹமாத்த சுரங்கம்  
மீே்கக்கூடிய இருப்புக்கை்                              : 2,18,175 மீ3 
 
ஐந்தாண்டுகளுக்கு நிலத்தடிக்குக் கீமழ அதிகபே்சமாக 48மீ ஆழம் வகர 100% 

மீே்ஹேடுப்பு விகிதத்தில் 2,18,175 மீ3 சாதாரண கற்கை் மதாண்ேக்கூடிய 

இருப்புகைாகக் கணக்கிேப்பே்டுை்ைன. 

2.12.4  குவாைியின் எதிை்பாைக்்கப்பட்ட வாழ்க்ரக 

முன்ஹமாழியப்பே்ே குவாரியின் மதிப்பிேப்பே்ே காலம் 5 ஆண்டுகை். 

2.13 சுைங்க முரற 

சுரங்க முகற அகனத்து குழுமக் குவாரிகளுக்கும் ஹபாதுவானது, திறந்தஹவைி 
இயந்திரமயமாக்கப்பே்ே சுரங்க முகறயானது ஹபஞ்ச ் உயரத்திற்கு குகறயாத 
ஹபஞ்ச ் அகலத்துேன் 5.0 மீே்ேர ் உயர ஹபஞ்கச உருவாக்குவதன் மூலம் 
முன்ஹமாழியப்படுகிறது. இருப்பினும், சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரிகயப் 
ஹபாறுத்த வகரயில், மமமல உை்ை ஒழுங்குமுகற 106 (2) (b) இன் விதிககைக் 
ககேப்பிடிப்பது, சுரங்கப் பிரசச்கனகளுேன் இகணந்த பல்மவறு உை்ைாரந்்த 
ஹபே்மரா மரபணு காரணிகைால் அரிதாகமவ சாத்தியமாகும். எனமவ, குவாரிச ்சே்ேம் 
- 1952 இன் கீழ், MMR-1961 இன் 106 (2) (b) விதிமுகறகளுேன் மதகவயான ஏற்பாடுகை் 
கிகேக்கப்ஹபற, சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரிேமிருந்து மமற்கண்ே ஒழுங்குமுகற 
விதிகளுக்குத் தைரவ்ு ஹபற உத்மதசிக்கப்பே்டுை்ைது. 
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சாதாரண கல் கெே்ராலிக் எக்ஸ்கமவசன் மூலம் மநரடியாக மதாண்டி டிப்பரக்ைில் 
மநரடியாக ஏற்றப்பே்டு மதகவப்படும் வாடிக்ககயாைரக்ளுக்கு விற்கப்படும். 
சாதாரண கல் என்பது ஒரு பாத்மதாலித் உருவாக்கம் மற்றும் தாய் பாகறயில் இருந்து 
கணிசமான அைவு பாகறககை பிைவுபடுத்துவது ஜாக்ொமர ் துகையிடுதலின் 
மூலம் மமற்ஹகாை்ைப்படும் மற்றும் ஹவடிப்பதற்கு ஸ்லரி ஹவடிமருந்துகை் 
பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிமரக்கரஸ்் யூனிே்டுேன் இகணக்கப்பே்ே கெே்ராலிக் 
எக்ஸ்மகமவே்ேரக்ை் ஹபரிய பாகறககை உகேத்து மதகவயான அைவு துண்டுகைாக 
உகேத்து இரண்ோம் நிகல ஹவடிப்கபத் தவிரக்்கவும், பக்ஹகே் யூனிே்டுேன் 
இகணக்கப்பே்ே கெே்ராலிக் எக்ஸ்கமவே்ேர ்டிப்பரக்ைில் சாதாரண கல் ஏற்றவும், 
பின்னர ் கல்கல பிே்ஹெே்டில் இருந்து அருகிலுை்ை ஹநாறுக்கிகளுக்கு ஹகாண்டு 
ஹசல்லவும் பயன்படுத்தப்படும். 
 

2.14 மமல் மண், அதிக சுரமகரள அகற்றுதல் மற்றும் கழிவு நீை் 

அதிக சுரம / கழிவு 

திட்டம் -1 

கிராவல் உருவாகும் வககயில் அதிக சுகம உை்ைது,. தாழ்வான பகுதிககை 

நிரப்புவதற்கும் சமன் ஹசய்வதற்கும் கிராவல் மநரடியாக டிப்பரக்ைில் ஏற்றப்படும். 

மதாண்டிய சாதாரண கல் (100%) மதகவப்படும் வாடிக்ககயாைரக்ளுக்கு மநரடியாக 

டிப்பரக்ைில் ஏற்றப்படும். இந்த திே்ே காலத்தில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகை் எதுவும் 

இல்கல, எனமவ கழிவுககை அகற்றுவது ஏற்போது. 

 

திட்டம் -2 

கிராவல் உருவாகும் வககயில் அதிக சுகம உை்ைது, தாழ்வான பகுதிககை 

நிரப்புவதற்கும் சமன் ஹசய்வதற்கும் கிராவல் மநரடியாக டிப்பரக்ைில் ஏற்றப்படும். 

மதாண்ேப்பே்ே சாதாரண கல் (100%) மதகவப்படும் வாடிக்ககயாைரக்ளுக்கு 

மநரடியாக டிப்பரக்ைில் ஏற்றப்படும். இந்த திே்ே காலத்தில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

கழிவுகை் எதுவும் இல்கல, எனமவ கழிவுககை அகற்றுவது ஏற்போது. 

 

திட்டம் -3 

கேந்த குவாரி குத்தகக காலத்தில் கிராவல் அகற்றப்பே்ேது. மதாண்ேப்பே்ே 

சாதாரண கல் (100%) மதகவப்படும் வாடிக்ககயாைரக்ளுக்கு மநரடியாக டிப்பரக்ைில் 

ஏற்றப்படும். இந்த திே்ே காலத்தில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகை் எதுவும் இல்கல, 

எனமவ கழிவுககை அகற்றுவது ஏற்போது. 

 

கழிவு நீை் 
குவாரி குத்தகக பகுதியில் இருந்து எந்த ஹசயல்முகற கழிவுகளும் உற்பத்தி 
ஹசய்யப்போது. குவாரி அலுவலகத்தில் இருந்து ஹவைிமயறும் வீே்டுக் கழிவுகை் 
ஹசப்டிக் மேங்க் மற்றும் சாக் பிே்கைில் ஹவைிமயற்றப்படுகிறது.  திேமான திரவம் 
மற்றும் வாயு வடிவில் எந்த நசச்ுக் கழிவுகளும் உருவாகும் என்று 
எதிரப்ாரக்்கப்பேவில்கல மற்றும் கழிவுககை சுத்திகரிக்க மவண்டிய 
அவசியமில்கல. 
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2.15  உற்பத்தி விவைங்கள் 

ஆண்டு வாரியாக இப்பகுதியில் இருந்து சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் மற்றும் 
கிராவல் உற்பத்தி அதிகபே்ச ஹகாை்ைைவு வகர இருக்கும். மீே்பு காரணி 100% வகர 
உை்ைது, எனமவ எந்த கழிவுகளும் உருவாக்கப்போது. மதாண்ேப்பே்ே அகனத்து 
அைவுகளும் விற்பகனக்கு உை்ைன. குவாரி திே்ே காலத்தில் முன்ஹமாழியப்பே்ே 
வைரச்ச்ி மற்றும் உற்பத்தியின் சுருக்கம் அே்ேவகண 2.9 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது. 
திே்ே காலத்தில் குவாரி வைரச்ச்ிகயக் காே்டும் திே்ேம் பேம் 2.6 இல் 
ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது.  

 

அட்டவரண 2.8 (a): ஆண்டு வாைியான வளைச்ச்ி மற்றும் திட்டம் 1 உற்பத்தி 

ஆண்டு பிைிவு  பபஞ்ச ்

(மீ) 

  

நீளம் 

(மீ) 

அகலம் 

(மீ) 

ஆழம் 

(மீ) 

சாதாைண 

கல்லின் 

புவியியல் 

வளங்கள் 100% 

(மீ3) 

கிைாவல் 

(மீ3) 

I  

XY-AB 
III 32 88 2 5632 - 

IV 28 78 5 10920 - 

XY-CD 

I 53 79 2 - 8374 

II 50 73 5 18250 - 

III 45 63 5 14175 - 

IV 40 53 5 10600 - 

பமாத்தம் 59577 8374 

II 

XY-AB V 118 68 5 40120 - 

XY-CD 

I 20 79 2 - 3160 

II 20 73 5 7300 - 

III 20 63 5 6300 - 

IV 20 53 5 5300 - 

பமாத்தம் 59020 3160 

III 
XY-CD 

I 61 79 2 - 9638 

II 61 73 5 22265 - 

III 61 63 5 19215 - 

IV 61 53 5 16165 - 

பமாத்தம் 57645 9638 

IV 

XY-CD 

V 116 43 5 24940 - 

VI 111 33 5 18315 - 

VII 106 23 5 12190 - 

பமாத்தம் 55445 - 

V 
XY-AB 

VI 113 58 5 32770 - 

VII 108 48 5 25920 - 

பமாத்தம் 58690 - 

ஒட்டு பமாத்தம் 290377 21172 

 (Source: Approved Mining Plan) 
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கிராவலின் ஹமாத்த சுரங்கம் மீே்கக்கூடிய இருப்புக்கை்     : 21,172 மீ3 

சாதாரண கல்லின் ஹமாத்த சுரங்கம் மீே்கக்கூடிய இருப்புக்கை்  : 2,90,377 மீ3 

 

அட்டவரண 2.8 (b): ஆண்டு வாைியான வளைச்ச்ி மற்றும் திட்டம் 2 உற்பத்தி 

ஆண்டு பிைிவு  பபஞ்ச ்

(மீ) 

  

நீளம் 

(மீ) 

அகலம் 

(மீ) 

ஆழம் 

(மீ) 

சாதாைண கல்லின் 

புவியியல் 

வளங்கள் 100% 

(மீ3) 

கிைாவல் 

(மீ3) 

I 

XY-AB 

I 71 86 2 - 12212 

II 65 80 5 26000 - 

III 55 70 5 19250 - 

IV 45 60 5 13500 - 

பமாத்தம் 58750 12212 

 

II 
XY-AB 

I 56 86 2 - 9632 

II 56 80 5 22400 - 

III 56 70 5 19600 - 

IV 56 60 5 16800 - 

பமாத்தம் 58800 9632 

III 
XY-AB 

I 57 86 2 - 9804 

II 57 80 5 22800 - 

III 57 70 5 19950 - 

IV 57 60 5 17100 - 

பமாத்தம் 59850 9804 

IV 
XY-AB 

V 148 50 5 37000 - 

VI 75 40 5 15000 - 

பமாத்தம் 52000 - 

V 
XY-AB 

VI 63 40 5 12600 - 

VII 128 30 5 19200  

VIII 118 20 5 11800  

IX 108 10 5 5400 - 

பமாத்தம் 49000 - 

ஒட்டு பமாத்தம் 278400 31648 

 (Source: Approved Mining Plan) 

கிராவலின் ஹமாத்த சுரங்கம் மீே்கக்கூடிய இருப்புக்கை்     : 31,648 மீ3 

சாதாரண கல்லின் ஹமாத்த சுரங்கம் மீே்கக்கூடிய இருப்புக்கை்  : 2,78,400மீ3 
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அட்டவரண 2.8 (c): ஆண்டு வாைியான வளைச்ச்ி மற்றும் திட்டம் 3 உற்பத்தி 

 

ஆண்டு பிைிவு  பபஞ்ச ்

(மீ) 

நீளம் 

(மீ) 

அகலம் 

(மீ) 

ஆழம் 

(மீ) 

சாதாைண கல்லின் 

புவியியல் வளங்கள் 

100% (மீ3) 

I 

XY-AB 

III 50 10 5 2500 

IV 40 28 5 5600 

V 40 68 3 8160 

XY-CD 

III 65 5 5 1625 

IV 60 10 5 3000 

V 1 40 2 80 

V 75 80 3 18000 

X1Y1-CD 

III 5 1 5 25 

IV 16 3 5 240 

V 22 19 2 836 

V 22 32 3 2112 

பமாத்தம் 42178 

 

II 
XY-AB 

V 4 44 2 352 

V 25 68 3 5100 

XY-CD VI 60 58 5 17400 

VI 50 75 5 18750 

பமாத்தம் 41602 

III 

XY-CD 
VI 16 75 5 6000 

VII 50 70 5 17500 

X1Y1-CD 
VI 45 54 5 12150 

VII 35 49 5 8575 

பமாத்தம் 44225 

IV 

XY-CD 
VII 11 70 5 3850 

VIII 55 65 5 17875 

XY-AB VII 55 48 5 13200 

VIII 50 38 5 9500 

பமாத்தம் 44425 

V 

XY-AB 
IX 44 28 5 6160 

X 39 18 5 3510 

XY-CD 
IX 49 60 5 14700 

X 44 55 5 12100 

X1Y1-CD 

VIII 25 44 5 5500 

IX 15 39 5 2925 

X 5 34 5 850 

பமாத்தம் 45745 

ஒட்டு பமாத்தம் 218175 

சாதாரண கல்லின் ஹமாத்த முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்க இருப்புக்கை் :  2,18,175 மீ3 
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படம் 2.6(a): உற்பத்தி மற்றும் மமம்பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் திட்டத்தின் பிைிவு 1 
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படம் 2.6 (b): உற்பத்தி மற்றும் மமம்பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் திட்டத்தின் பிைிவு 2 
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படம் 2.6 (c) : உற்பத்தி மற்றும் மமம்பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் திட்டத்தின் பிைிவு 3 

 

 

2.16  துரளயிடுதல் மற்றும் பவடிக்கும் அளவுருக்கள் 

உகேந்த மண்ேலத்திலிருந்து உற்பத்தி எக்ஸ்கமவே்ேர ் உதவியுேன் ஹபறப்படும், 
அமதசமயம் சிறிய மண்ேலத்திலிருந்து உற்பத்தி துகையிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் 
மூலம் ஹபறப்படும். காற்று கம்பிரசர ் உதவியுேன் ஜாக் மெம்மர ் துகையிடுதல் 
ஹசய்யப்படும்.  
 

• திறகமயான துகையிடுதலுக்காகவும், துகையிடும் சுத்தியல் மற்றும் பிே்டுகைின் 

 ஹநரிசகலத் தவிரப்்பதற்காகவும், தைரவ்ான கற்பாகறககை அகற்றுவதற்கு, 

 துகை இேம் எக்ஸ்கமவே்ேரால் சரியாக அகமக்கபடும். 

• 32 மிமீ விே்ேம் மற்றும் 1.5 மீ ஆழத்தில் துகையிேப்படும். 

• இகரசச்ல் அைகவக் குகறக்க, கநே்மரே் கலகவ மற்றும் மில்லிஹசகண்ே் 
 ஹேே்ேமனே்ேரக்கைப் பயன்படுத்தி துகைகை் ஹவடிக்கப்படும். 
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• 5 மீே்ேர ் ஹபஞ்ச ் உயரத்கத பராமரிக்க, முதலில் 2.5 மீே்ேர ் துகண ஹபஞ்ச ்

 அகமக்கப்படும், பின்னர ் இரண்டு ஹபஞ்சக்ை் இகணக்கப்பே்டு 5 மீே்ேர ் ஹபஞ்ச ்

 அகமக்கப்பே்டு பராமரிக்கப்படும். 

• இகேஹவைி மற்றும் பாரம் முகறமய 1.2 மீ மற்றும் 1 மீ என கவக்கப்படும். 

• ஒரு ஹவடிப்பில் சுமார ்30 முதல் 50 துகைகை் ஹவடிக்கும். 

• ஒரு துகைக்கு மகசூல் 1.5 x 1 x 1=1.5m³ ஆக இருக்கும்.  

 

2.17.1  பவடிக்கும் முரற 

ஹவடிக்கும் முகற முற்றிலும் பாகறகைில் இருக்கும் மூே்டுககைப் ஹபாறுத்தது. 
மதாண்டுதல் பாகற துண்டு துண்டின் மதகவக்மகற்ப, சுரங்கப் ஹபாருே்கைின் 
விரும்பிய உற்பத்தியுேன் ஹசய்யப்படுகிறது.  

 

அட்டவரண 2.11: ஒரு நாரளக்கு உற்பத்திக்கான பவடிப்புத் திட்டம் 

விவைங்கள் P1 P2 P3 

துகைகைின் எண்ணிக்கக 168 162 126 

துகையின் வடிவம் ஜிக்ஜாக்- பல வரிகசகை் 

துகைகைின் சாய்வு 80° 

கிகேப்பது (ேன்) 504 483 378 

தூை் காரணி 
(ேன்/கிமலா ஹவடிஹபாருே்கை்) 

6 

ஹமாத்த ஹவடிஹபாருை் மதகவ 

(கிமலா-ஸ்லரி 
ஹவடிஹபாருே்கை்) 

96 81 63 

அைவு/துகை (கிமலா) 0.5 

ஹேே்ேமனே்ேரக்ைின் 

பயன்பாடு 
2-25 மில்லி விநாடி ரிமலக்கை் 

ஹவடிக்கும் உருகி டிமோமனடிங் காரட்ு 

2.16.2  பவடிக்கும் அதிை்பவண் 

மதகவப்படும்மபாது பகல் 12.00 முதல் 12.30 மணி வகர மே்டுமம மமற்ஹகாை்ைப்படும். 

2.16.3  பவடிபபாருட்களின் மசமிப்புகள் 

உரிமம் ஹபற்ற மபாரே்்ேபிை் ஹவடிமருந்து இதழ்கை் ஹவடிஹபாருே்ககை 
மசமிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும். மதகவக்மகற்ப பிைாஸ்டிங் ஹசய்யப்படும். 
ஹவடிமருந்து அங்கீகரிக்கப்பே்ே ஹவடிமருந்து நிறுவனத்தால் ககயாைப்படும் மற்றும் 
தற்மபாகதய நகேமுகறகைின்படி பதிவு ஹசய்யப்பே்ே ஹவடிமருந்து ஒப்பந்ததாரர ்
மூலம் ஹவடிப்பு மமற்ஹகாை்ைப்படும். "MMR 1961" இன் படி மற்றும் DGMS இன் 
அனுமதியுேன் அகனத்து பாதுகாப்பு நேவடிக்ககககையும் பின்பற்றுவதன் மூலம் 
கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹவடிப்பு முன்ஹமாழியப்பே்ேது. 

2.16.4  தற்காப்பு நடவடிக்ரககள் 

• அங்கீகரிக்கப்பே்ே மற்றும் உரிமம் ஹபற்ற இதழில் ஹவடிஹபாருே்ககை சரியான 
மற்றும் பாதுகாப்பான மசமிப்பு. 
• DGMS வழங்கிய பிைாஸ்ேரின் தகுதிச ் சான்றிதகழக் ஹகாண்ே திறகமயான 
பிைாஸ்ேரக்ைால் ஹவடிஹபாருே்ககை சரியான, பாதுகாப்பான மற்றும் கவனமாக 
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ககயாளுதல் மற்றும் பயன்படுத்துதல். 
• சுரங்க பகுதிக்குை் அங்கீகரிக்கப்போத நுகழவு மற்றும் தீப்ஹபே்டி, விைக்குகை், 
ஹமாகபல் மபான்கை் மபான்றவற்கற எடுத்துச ் ஹசல்வகதத் தடுக்க 
அங்கீகரிக்கப்பே்ே நபரக்கைச ்சரிபாரப்்பதற்கு முகறயான பாதுகாப்பு அகமப்பு. 
• வகுப்பு 2 இன் ஹவடிமருந்துகை் அவற்றின் அசல் மகே்ரிே்ஜ் மபக்கிங்கில் 
பயன்படுத்தப்படும், மமலும் ஹவவ்மவறு அைவிலான ஹகே்டிககை தயாரிப்பதற்கான 
ஹவடிஹபாருகை அகற்றுவதற்காக அத்தககய ஹகே்டிகய ஹவே்ேக்கூோது. 
• ஹேே்ேமனே்ேரக்ை் சிறப்பு ஹகாை்கலன்கைில் அனுப்பப்படும். இகவ மற்ற 
ஹவடிஹபாருே்களுேன் ஹகாண்டு ஹசல்லப்போது. 
• ஹவடிமருந்துகை் நிரப்பப்பே்ே துகைகை் ஹவடிக்கும் வகர கவனிக்கப்போமல் 
விேப்போது. 
• சாரஜ்் ஹசய்யத் ஹதாேங்கும் முன், கசரன்கை் மூலம் ஹதைிவாகக் மகே்கக்கூடிய 
எசச்ரிக்கக சிக்னல்கை் வழங்கப்படும், இதனால் அருகில் உை்ைவரக்ை் தஞ்சம் 
அகேயலாம். 
• பகல் மநரத்தில் மே்டுமம ஹவடிப்பு பணிகை் மமற்ஹகாை்ைப்படும். மமலும், இந்த 
திே்ேத்தில், சுரங்க பணிகை் பகல் மநரத்தில் மமற்ஹகாை்ை உத்மதசிக்கப்பே்டுை்ைது. 

2.16.5   பயன்படுத்தப்படும் பவடிபபாருட்களின் வரககள் 

குழம்பு ஹவடிஹபாருே்கை் (ஒரு திரவம், ஆக்ஸிஜமனற்றிகை் மற்றும் எரிஹபாருைின் 
கணிசமான பகுதிககைக் ஹகாண்ே ஒரு ஹவடிக்கும் ஹபாருை், மமலும் ஒரு தடிப்பாக்கி), 
NONEL / எலக்ே்ரிக் ஹேே்ேமனே்ேர ்& ஹவடிக்கும் உருகி. 

 

2.17 கருத்தியல் குவாைி திட்டம் 

கருத்தியல் கே்ேத்தில், சுரங்கம் அகற்றப்பே்ே பகுதி நீர ் மதக்கமாக மாற்றப்படும் 
மற்றும் பாதுகாப்பு வலயமாக மாற்றப்படும், அத்துேன் கருத்தியல் காலத்தில் 
மதாே்ேத்திற்கு மமல் ஹபஞ்சுகை் பயன்படுத்தப்படும். பாசன மநாக்கத்திற்காக 
அல்லது உை்ளூர ் மக்கைின் விருப்பத்திற்மகற்ப தண்ணீகர வழங்குவதன் மூலம் 
குத்தககதாரரின் சமூகப் ஹபாருைாதார மற்றும் ஹபருநிறுவன சமூகப் 
ஹபாறுப்பாகவும் இது ஹசயல்படும். நிலத்தடி நீகர நிரப்பவும் இது உதவும். குவாரி 
குத்தகக பகுதியின் கருத்தியல் திே்ேம் மற்றும் பகுதி பேம் 2.7 இல் 
ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது. 
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படம் 2.7(a): திட்டம் 1 இன் கருத்தியல் திட்டம் 
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படம் 2.7(b): திட்டம் 2 இன் கருத்தியல் திட்டம் 
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படம் 2.7(c): திட்டம் 3 இன் கருத்தியல் திட்டம் 
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2.18  குவாைி குத்தரக பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முரற 

திட்டம் - 1 

➢ நில வடிவம் 

குத்தககக்கு பயன்படுத்தப்பே்ே பகுதி சற்று ஹவற்று நிலப்பரப்கபக் காே்டுகிறது. 
குத்தகக பகுதி வறண்ே நிலம். இப்பகுதி வன நிலத்தில் வராது. 
 

➢ நில பயன்பாடு 
 

இப்பகுதி விவசாயம் மற்றும் வாழ்விேங்கை் இல்லாத வறண்ே தரிசு நிலம். நிலம் எந்த 
குறிப்பிே்ே தாவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்பேவில்கல.  சில முே்கை் நிகறந்த 

புதரக்ை் மற்றும் புதரக்ை் காணப்படுகின்றன. 

 

➢ நில உைிரம 

அது பே்ோ நிலம். விண்ணப்பதாரரின் ஹபயரில் (திரு.K.ராம் மமாகன்) பே்ோ எண்.557 

மற்றும் 829 இல் பதிவு ஹசய்யப்பே்டுை்ைது. 

 

திட்டம் - 2 

➢ நில வடிவம் 

குத்தககக்கு பயன்படுத்தப்பே்ே பகுதி சற்று ஹவற்று நிலப்பரப்கபக் காே்டுகிறது. 
குத்தகக பகுதி வறண்ே நிலம். இப்பகுதி வன நிலத்தில் வராது. 
 

➢ நில பயன்பாடு 
 

இப்பகுதி விவசாயம் மற்றும் வாழ்விேங்கை் இல்லாத வறண்ே தரிசு நிலம். நிலம் எந்த 
குறிப்பிே்ே தாவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்பேவில்கல.  சில முே்கை் நிகறந்த 

புதரக்ை் மற்றும் புதரக்ை் காணப்படுகின்றன. 

 

➢ நில உைிரம 

அது பே்ோ நிலம். விண்ணப்பதாரரின் ஹபயரில் (திரு. R. K. .பிரபு), பே்ோ எண்கை் 1964 

& 1965 இல் பதிவுஹசய்யப்பே்ேது. 

 

திட்டம் - 3 

➢ நில வடிவம் 

குத்தககக்கு பயன்படுத்தப்பே்ே பகுதி சற்று ஹவற்று நிலப்பரப்கபக் காே்டுகிறது. 
குத்தகக பகுதி வறண்ே நிலம். இப்பகுதி வன நிலத்தில் வராது. 
 

➢ நில பயன்பாடு 
 

இப்பகுதி விவசாயம் மற்றும் வாழ்விேங்கை் இல்லாத வறண்ே தரிசு நிலம். நிலம் எந்த 
குறிப்பிே்ே தாவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்பேவில்கல.  சில முே்கை் நிகறந்த 

புதரக்ை் மற்றும் புதரக்ை் காணப்படுகின்றன. 

 

➢ நில உைிரம 

அது பே்ோ நிலம். விண்ணப்பதாரர ் திரு.E.மயாகானந்தம் ஹபயரில் பே்ோ எண்.1146 

மற்றும் 1727 இல் பதிவு ஹசய்யப்பே்டுை்ைது. குத்தகக நிகறமவற்றப்பே்ே 

நாைிலிருந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பே்ோதாரரக்ைிேம் விண்ணப்பதாரர ் ஒப்புதல் 

ஹபற்றுை்ைார.் 
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கருத்தியல் நிகல வகர சுரங்க குத்தகக பகுதியின் தற்மபாகதய மற்றும் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே நில பயன்பாே்டு முகற அே்ேவகண 2.10 இல் 

ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது. 

 

அட்டவரண 2.10 (a) : குவாைி குத்தரகப் பகுதியின் தற்மபாரதய மற்றும் 
முன்பமாழியப்பட்ட நில பயன்பாட்டு முரற திட்டம் - 1 

 

வ. எண் விளக்கம் 

தற்மபாரதய 
பகுதி 

(பெக்மடை்) 

இந்த குவாைி 
காலத்தின் முடிவில் 

உள்ள பகுதி 

(பெக்மடை்) 

1.  
குவாரிக்கு உே்பே்ே 

பகுதி 

1.23.0 2.43.0 

2.  உை்கே்ேகமப்பு Nil 0.01.0 

3.  சாகலகை் 0.02.0 0.02.0 

4.  பசுகம அரண் Nil 0.20.0 

5.  
பயன்படுத்தப்போத 

நிலம் 

1.85.0 0.44.0 

 பமாத்தம் 3.38.5 3.10.0 

 

 

 

அட்டவரண 2.10 (b) : குவாைி குத்தரகப் பகுதியின் தற்மபாரதய மற்றும் 
முன்பமாழியப்பட்ட நில பயன்பாட்டு முரற திட்டம் - 2 

 

வ. 

எண் 
விளக்கம் 

தற்மபாரதய பகுதி 

(பெக்மடை்) 

இந்த குவாைி காலத்தின் 
முடிவில் உள்ள பகுதி 

(பெக்மடை்) 

6.  
குவாரிக்கு உே்பே்ே 

பகுதி 
Nil 1.64.2 

7.  உை்கே்ேகமப்பு Nil 0.02.0 

8.  சாகலகை் Nil 0.02.0 

9.  பசுகம அரண் Nil 0.29.2 

10.  
பயன்படுத்தப்போத 

நிலம் 
2.09.5 0.12.1 

பமாத்தம் 3.38.5 2.09.5 
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அட்டவரண 2.10 (c) : குவாைி குத்தரகப் பகுதியின் தற்மபாரதய மற்றும் 
முன்பமாழியப்பட்ட நில பயன்பாட்டு முரற திட்டம் - 3 

 

வ. 

எண் 
விளக்கம் 

தற்மபாரதய பகுதி 

(பெக்மடை்) 

இந்த குவாைி காலத்தின் 
முடிவில் உள்ள பகுதி 

(பெக்மடை்) 

11.  
குவாரிக்கு உே்பே்ே 

பகுதி 
2.34.5 2.34.5 

12.  உை்கே்ேகமப்பு Nil 0.01.0 

13.  சாகலகை் 0.02.0 0.02.0 

14.  பசுகம அரண் Nil 0.25.0 

15.  
பயன்படுத்தப்போத 

நிலம் 
0.29.5 0.03.5 

பமாத்தம் 2.66.0 2.66.0 

 

குவாரி மூேப்படும் வகர குவாரி இயக்கத்துேன், சுரங்க குத்தகக பகுதிக்குை் 
பாதுகாப்பு மண்ேலம் மற்றும் மமல் ஹபஞ்சுகைில் ஹபாருத்தமான பூரவ்ீக இனங்கை் 
ஹகாண்ே மதாே்ேங்கை் படிப்படியாக மமற்ஹகாை்ைப்படும். 
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2.19  தள மசரவகள் 

குத்தகக பகுதிக்கு ஹவைிமய என்னுகேய தைத்திற்கு அருகில் சிறிய பராமரிப்புக் 
ஹகாே்ேககயுேன் கூடிய கமயப்படுத்தப்பே்ே அலுவலகம் மற்றும் ககே உை்ைது. 
சுரங்க அலுவலகத்தில் மதகவயான மருத்துவ வசதியுேன் கூடிய முதலுதவி ஹபே்டி 
உை்ைது மற்றும் பராமரிக்கப்படுகிறது. 
சுரங்கங்கைில் பின்வரும் தை மசகவகை் வழங்கப்படும்: 

➢ மின் விநிமயாகம்: சுரங்கமானது பகல் மநரத்தில் மே்டும் ஒரு ஷிப்டில் மவகல 

ஹசய்யும், எனமவ சுரங்க நேவடிக்கககளுக்கு மின்சாரம் மதகவப்போது. 

எவ்வாறாயினும், கிரஷர ் மற்றும் திகரயிேல் அலகுக்கு ஆதரவாக 

மதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ே இகணப்பு மற்றும் மதகவயான மின்மாற்றி அலகு 

குத்தககயில் நிறுவப்பே்டுை்ைது. 

➢ நீை் வழங்கல்: பயன்படுத்தப்பே்ே பகுதிக்குை் குடிநீர ் ஆதாரம் இல்கல. குத்தகக 

பகுதிக்கு ஹவைிமய அகமந்துை்ை குழாய் கிணற்றில் இருந்து குடிநீர ் மற்றும் பிற 

மதகவகளுக்கு தண்ணீர ் ஹகாண்டு வரப்படுகிறது. சுத்தமான மூேப்பே்ே மண் 

பாகனகைில் மசமிக்கப்பே்ே குடிநீர ்மற்றும் மவகல ஹசய்யும் முகங்களுக்கு அருகில் 

கவக்கப்படுகிறது. 

➢ கழிவரற மற்றும் சிறுநீை் கழிப்பிடம்: விதிப்படி ஆண் மற்றும் ஹபண் 

ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு தனித்தனியாக கழிவகற மற்றும் சிறுநீர ் கழிப்பிேம் 

வழங்கப்படும். 

➢ முதலுதவி அரற: சுரங்கச ் சே்ேம் மற்றும் சுரங்க விதிகைின்படி மதகவயான 

அகனத்து மருத்துவ வசதிகளுேன் கூடிய முதலுதவி அகற வழங்கப்படும். 

 
 

படம் 2.8(a): சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் நில பயன்பாடு திட்டம் 1 
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படம் 2.8(b): சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் நில பயன்பாடு திட்டம் 1 
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படம் 2.8(c): சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் நில பயன்பாடு திட்டம் 3 
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2.21 சாத்தியமான தாக்கங்கள் & தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதகமான சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகை் மற்றும் தணிப்பு 
நேவடிக்கககை் அே்ேவகண-2.11 இல் சுருக்கப்பே்டுை்ைன. 

 

அட்டவரண 2.11: முன்பமாழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் 
குரறக்கும் நடவடிக்ரககள் 

சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

காற்று தரம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

துகையிடுதல் மற்றும் 
ஹவடித்தல் 

துகையிடுதல் 
மற்றும் ஹவடிப்பு 
நேவடிக்கககைின் 
மபாது தூசி 
உருவாகிறது 

துகையிடும் கருவிகைில் 
தூசி கவசங்ககைப் 
பயன்படுத்துதல் மற்றும் 
ஈரமான துகையிேல் 
முகறககைப் 
பின்பற்றுதல். 
பாதகமான வானிகலயின் 
மபாது ஹவடிப்பகதத் 
தவிரக்்க 

வும். 
கே்டுப்படுத்தப்பே்ே 
ஹவடிக்கும் பயிற்சியின் 
பயன்பாடு 

பசுகம அரண் வைரச்ச்ி. 
பிைாக் ே்ராப் 
பிரித்ஹதடுத்தல், ஏற்றுதல் / 
இறக்குதல் 
நேவடிக்கககை் 

வாகன உமிழ்வுகை் 
காரணமாக 
சுற்றுப்புற காற்றில் 
SPM/RPM அைவுகை் 
மற்றும் சுற்றுப்புற 
காற்றில் SO2/NOx 
ஹசறிவு அைவுகைில் 
அதிகரிப்பு. 

ஹவைிப்படும் பகுதி சுரங்க 
நேவடிக்கககளுக்குத் 
மதகவயான 
குகறந்தபே்சமாக 
வகரயறுக்கப்படும். 
மவகல ஹசய்யும் 
முகங்கைில் அவ்வப்மபாது 
தண்ணீர ்ஹதைித்தல், 
குவாரி இயந்திரங்கைின் 
வழக்கமான தடுப்பு 
பராமரிப்பு 

கனிம மபாக்குவரத்து தூசி உருவாக்கம் 
காரணமாக SPM/RPM 
அைவில் அதிகரிப்பு 
மற்றும் வாகன 
உமிழ்வுகை் 
காரணமாக 
சுற்றுப்புற காற்றில் 
SO2/NOx ஹசறிவு 
அைவுகை். 

மபாக்குவரத்து மற்றும் 
அணுகு சாகலகைில் 
ஹதாேரந்்து தண்ணீர ்
ஹதைித்தல். 
மபாக்குவரத்து 
வாகனங்கைின் 
அவ்வப்மபாது பராமரிப்பு. 
மபாக்குவரத்து 
சாகலககை அவ்வப்மபாது 
பராமரித்தல் 

அகனத்து டிப்பரக்ளும் 
மமமல தாரப்்பாய் 
தாை்கைால் மூேப்பே்டு, 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

கசிவு ஏற்படுவகதத் 
தவிரக்்கும். 

ஹபாது உபகரணங்கை் 
ஹசயல்பாடுகை் 

சுற்றுப்புற காற்றில் 
அதிகரித்த SPM/RPM 
மற்றும் SO2/NOx 
ஹசறிவுகை். 

டீசல் என்ஜின்கைில் 
இருந்து துகை்கை் மற்றும் 
வாயு உமிழ்கவக் 
குகறக்க அகனத்து 
உபகரணங்கைின் 
வழக்கமான பராமரிப்பு. 

அகனத்து 
ஹசயல்பாடுகளும் 

காற்றில் பரவும் 
துகை்கைின் 
அதிகப்படியான 
ஹதாழில்சார ்
ஹவைிப்பாடுகை். 

தூசி நிகறந்த 
ஹசயல்பாடுகை் / 
பகுதிகைில் ஹவைிப்படும் 
ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு தூசி 
முகமூடிககை வழங்குதல். 

இகரசச்ல் 
நிகலகை் 
மற்றும் தகர 
அதிரவ்ுகை் 

ஹவடித்தல் அதிக உந்துவிகச 
இகரசச்ல் அைவுகை், 
அதிக அழுத்தம் 
மற்றும் நில 
அதிரவ்ுகைின் 
தாக்கங்கை் மற்றும் 
சத்தம் ஹதாேரப்ான 
சமூக எரிசச்ல் 

சிறிய அைவிலான 
ஹவடிப்பு நேத்தப்படும். 
தகர அதிரவ்ுககைக் 
குகறக்க தாமதமான 
ஹேே்ேமனே்ேரக்கைப் 
பயன்படுத்தி 
கே்டுப்படுத்தப்பே்ே 
ஹவடிப்பு 
மமற்ஹகாை்ைப்படும். 
தாமதத்திற்கான கே்ேணம் 
உகந்ததாக கவக்கப்படும். 
குடியிருப்புககை 
எதிரஹ்காை்ளும் பகுதியில் 
மஃபிை் பிைாஸ்டிங் 
மமற்ஹகாை்ைப்படும். 
குவாரி மவகல ஹசய்யும் 
பகுதியில் பணியாைரக்ை் 
யாரும் இல்லாத மதிய 
உணவு மநரத்தில் (மதியம்) 
ஹவடிப்பு நேத்தப்படும். 



 

 

 152 

சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

இயந்திரம்/ஹசயல்பாடுகை் 
மற்றும் பிைாக் ே்ராப் 
மபாக்குவரத்து உை்ைிே்ே 
ஹபாதுவான 
நேவடிக்கககை். 

சத்தம் 
ஹவைிப்பாடுகை் 
மற்றும் சுற்றுப்புற 
இகரசச்ல் அைவுகை் 
அதிகரிப்பு 
காரணமாக 
இகரசச்ல் 
அைவுகைில் 
ஹதாழில்சார ் ஆபத்து 
அதிகரிப்பு. 

அகனத்து சுரங்க 
இயந்திரங்கை் மற்றும் 
மபாக்குவரத்து 
வாகனங்கைின் கால 
பராமரிப்பு 

அகனத்து குவாரி 
இயந்திரங்களுக்கும் 
பயனுை்ை கசலன்சரக்கை 
வழங்குதல் 

அதிக சத்தம் உருவாக்கும் 
ஹசயல்பாடுகளுக்கு 
ஆைாகும் 
ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு காது 
பிைக்குகை்/காது 
மஃப்ககை வழங்குதல் 

இகரசச்ல் திகரயாக 
ஹசயல்பே குவாரி 
குத்தகக எல்கலகய 
சுற்றி அேரத்்தியான 
மதாே்ேத்கத 
உருவாக்குதல். 
வழக்கமான இகரசச்ல் 
கண்காணிப்பு 
மமற்ஹகாை்ைப்படும். 

நீர ் வைங்கை் 
மற்றும் தரம் 

நீகர நீக்குதல் நிலத்தடி நீர ் இருப்பு 
குகறயும் 

 

ஹபறும் உேலின் 
மமற்பரப்பு/நிலத்தடி 
நீரின் தரத்தில் சரிவு. 

சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 
ஹவைிமயறும் நிலப்பரப்பு 
ஹதாே்டி / குவாரி சம்ப் 
ஆகியவற்றில் 
மசகரிக்கப்பே்டு, தூசிகய 
அேக்குவதற்கும் 
மதாே்ேத்துக்கும் 
பயன்படுத்தப்படும். 
முன்ஹமாழியப்பே்ே 
மவகல நீர ்
அே்ேவகணகய 
ஹவே்ேக்கூடும் என்பதால் 
நிலத்தடி நீர ் இருப்பு 
பாதிக்கப்பேலாம். 
குவாரியில் இருந்து 
கழிவுநீர ் ஹவைிமயற்றும் 
ஹசயல்முகற இருக்காது. 
வீே்டுக் கழிவுகை் ஹசப்டிக் 
மேங்க் மற்றும் மசாக் பிே ்
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

அகமப்பில் 
ஹவைிமயற்றப்படும். 
கருத்தியல் நிகலயில், 
ஹவே்ேப்பே்ே குழி நீர ்
மதக்கமாக மாற்றப்படும், 
இது நிலத்தடி நீரம்ே்ேத்கத 
ரீசாரஜ்் ஹசய்ய உதவும் 
மற்றும் கூடுதல் மமற்பரப்பு 
நீரந்ிகலயாக அருகிலுை்ை 
கிராம மக்களுக்கு 
கிகேக்கும். 

குவாரியில் தூசிகய 
அேக்கவும், மதாே்ேம் 
மற்றும் வீே்டு 
உபமயாகத்திற்காகவும் 
தண்ணீர ்
மதகவப்படுகிறது. 

உை்நாே்டு மற்றும் 
நீரப்்பாசன 
மநாக்கங்களுக்காக 
நிலத்தடி நீர ்
இருப்கபக் 
குகறத்தல். 
 

சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 
ஹவைிமயறும் நிலப்பரப்பு 
ஹதாே்டி / குவாரி சம்ப் 
ஆகியவற்றில் 
மசகரிக்கப்பே்டு, தூசிகய 
அேக்குவதற்கும் 
மதாே்ேத்துக்கும் 
பயன்படுத்தப்படும். 
முன்ஹமாழியப்பே்ே 
மவகல நீர ்
அே்ேவகணகய 
ஹவே்ேக்கூடும் என்பதால் 
நிலத்தடி நீர ் இருப்பு 
பாதிக்கப்பேலாம். 
குடிநீர ் மற்றும் வீே்டு 
உபமயாகத்திற்கு அருகில் 
உை்ை கிராமத்தில் இருந்து 
மேங்கர ் மூலம் தண்ணீர ்
சப்கை ஹசய்யப்படும். 
கருத்தியல் நிகலயில், 
ஹவே்ேப்பே்ே குழி நீர ்
மதக்கமாக மாற்றப்படும், 
இது நிலத்தடி நீரம்ே்ேத்கத 
ரீசாரஜ்் ஹசய்ய உதவும் 
மற்றும் கூடுதல் மமற்பரப்பு 
நீரந்ிகலயாக அருகிலுை்ை 
கிராம மக்களுக்கு 
கிகேக்கும். 

குவாரியில் வீே்டு 
உபமயாகத்தில் இருந்து 
உருவாகும் கழிவு நீர.் 

கிரீன்ஹபல்ே் 
வைரச்ச்ிக்காக 
சுத்திகரிக்கப்போமல் 
ஹவைிமயற்றப்படும் 
மபாது நிலத்தடி நீர ்

குவாரியில் இருந்து 
கழிவுநீர ் ஹவைிமயற்றும் 
ஹசயல்முகற இருக்காது. 
குவாரி குழியில் 
மதங்கியுை்ை மகழ நீர,் 
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மற்றும் மண்ணின் 
தரம் மமாசமகேதல் 

குடியிருக்கும் குைம் 
வழியாக அருகில் உை்ை 
வாய்க்காலில் 
ஹவைிமயற்றப்படும். 
வீே்டுக் கழிவுகை் ஹசப்டிக் 
மேங்க் மற்றும் மசாக் பிே ்
அகமப்பில் 
ஹவைிமயற்றப்படும். 

புவியியல் சுரங்க நேவடிக்கககை் ஸ்ே்ராடிகிராஃபிக் 
வரிகசயின் 
இகேயூறுகளுேன் 
பகுதியின் புவியியல் 
மாற்றம். 

பாதிப்பு குத்தகக 
பகுதிக்கு மே்டுமம 
இருக்கும். 
முகறயான ஹபஞ்சுகை் 
மற்றும் குத்தகக 
எல்கலயில் இருந்து 7.5 மீ 
ஹதாகலவில் ஹதாந்தரவு 
இல்லாத பாதுகாப்பு 
மண்ேலம் இருப்பதன் 
மூலம் 
வழிகாே்டுதல்கைின்படி 
சுரங்கம் 
மமற்ஹகாை்ைப்படும். 
இப்பகுதியில் ஹசயலில் 
உை்ை தவறுகை் எதுவும் 
இல்கல, எனமவ புவி 
அகமப்பில் மாற்றம் 
குத்தகக பகுதிக்கு 
மே்டுப்படுத்தப்படும். 

நீரவ்ைவியல் 
மற்றும் 
வடிகால் 
முகற 

சுரங்க நேவடிக்கககை் பிராந்திய நீரியல் 
மற்றும் பகுதியின் 
வடிகால் அகமப்கப 
பாதிக்கலாம். 

முன்ஹமாழியப்பே்ே 
மவகல நீர ்
அே்ேவகணகய 
ஹவே்ேக்கூடும் என்பதால் 
நிலத்தடி நீர ் இருப்பு 
பாதிக்கப்பேலாம். 
இருப்பினும், கருத்தியல் 
நிகலயில், ஹவே்ேப்பே்ே 
குழி நீர ் மதக்கமாக 
மாற்றப்படும், இது 
நிலத்தடி நீர ் மே்ேத்கத 
ரீசாரஜ்் ஹசய்ய உதவும் 
மற்றும் கூடுதல் மமற்பரப்பு 
நீரந்ிகலயாக அருகிலுை்ை 
கிராம மக்களுக்கு 
கிகேக்கும். 
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அருகிலுை்ை 
கிராமங்கைில் மகழநீர ்
மசகரிப்பு கே்ேகமப்புகை் 
அகமக்கப்படும். 

நில 
பயன்பாடு 
மற்றும் 
மண்ணின் 
பண்புகை் 

சுரங்க நேவடிக்கககை். குவாரி குத்தகக 
பகுதியின் நில 
பயன்பாடு சீரழியும். 
 

ML பகுதிக்கு ஹவைிமய 
மண்ணில் காற்றில் 
பரவும் தூசி படிவதால் 
ஏற்படும் பாதிப்பு. 
 

திேக்கழிவுககை 
அகற்றுவதால் நிலம் 
சீரழிவு. 

குவாரி குத்தகக பகுதி, 
கழிவுகை் ஹகாே்டும் பகுதி 
மற்றும் இகேயூறு இல்லாத 
பகுதியில் அேரந்்த 
மதாே்ேங்ககை 
உருவாக்குதல். 
தூசி உமிழ்கவக் 
கே்டுப்படுத்த மபாதுமான 
காற்று மாசுக்கே்டுப்பாே்டு 
நேவடிக்ககககை 
மமற்ஹகாை்ளுதல். 
கருத்தியல் நிகலயில், 
ஹவே்ேப்பே்ே குழி நீர ்
மதக்கமாக மாற்றப்படும். 
ஹவே்டிஹயடுக்கப்பே்ே 
குழியின் மமல் 
ஹபஞ்சுகைில் மதாே்ேங்கை் 
உருவாக்கப்படும். இது ML 
பகுதியின் அழகியல் 
பாரக்வகய 
மமம்படுத்தும். 

உயிரியல் 
சூழல் 

சாதாரண கல் மற்றும் 
கிராவல் மற்றும் கிராவல் 
குவாரிகைில் சாதாரண 
கல் மற்றும் கிராவல் 
மற்றும் கிராவல் சுரங்க 
நேவடிக்கக காரணமாக 
தூசி உமிழ்வு. 

ML பரப்பைகவச ்
சுற்றியுை்ை 
தாவரங்கை் மற்றும் 
விவசாய ஹநல் 
பயிரில் தூசி 
படிவதால், குறிப்பாக 
குவாரி குத்தககப் 
பகுதியிலிருந்து 500 
மீே்ேருக்குை் பயிர ்
உற்பத்தித்திறன் 
குகறயும். 

குவாரி குத்தகக 
எல்கலகயச ் சுற்றி 
அேரத்்தியான பசக்சப் 
பே்கேகய உருவாக்குதல் 
மற்றும் இகேயூறு இல்லாத 
பகுதியில் மதாே்ேங்கை், 
சுரங்கப் பகுதியின் மமல் 
ஹபஞ்சுகை், பூரவ்ீக தாவர 
இனங்ககைப் 
பயன்படுத்தி கழிவுகை் 
ஹகாே்டும் பகுதி 
மபான்றகவ. 
மூேப்பே்ே லாரிகை் மூலம் 
மபாக்குவரத்து. ஏற்றும் 
மற்றும் இறக்கும் இேத்தில் 
ஹதைிப்பான் நிறுவப்படும்; 
சுரங்கப் பகுதியிலும், 
கேத்தல் சாகலயிலும் 
வழக்கமான தண்ணீர ்
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ஹதைித்தல் 
மமற்ஹகாை்ைப்படும். 
கழிவுப் ஹபாருே்கை்/OB 
கிேங்குகை் புதரக்ை் 
மற்றும் புல் 
மதாே்ேங்கைால் 
மூேப்பே்டிருக்கும். 

சுற்றுசச்ூழல் 
மாசுபாடு, 
ஆமராக்கியம், 
பாதுகாப்பு 

ஒே்டுஹமாத்த சுரங்க 
ஹசயல்பாடு 

ஹதாழில் சாரந்்த 
உேல்நலப் 
பிரசச்ிகனகை், 
சமூகக் குழப்பம், 
விபத்து அபாயம் 
மபான்றகவ 

சுரங்கங்கைில் 
ஹபாருத்தமான 
மாசுக்கே்டுப்பாே்டு 
நேவடிக்ககககை 
மமற்ஹகாை்ளுதல் 

குவாரியில் பணிபுரியும் 
அகனத்துத் 
ஹதாழிலாைரக்ளுக்கும் 
உேல்நலம் மற்றும் 
பாதுகாப்பு குறித்த முன் 
மவகலவாய்ப்பு மற்றும் 
காலமுகற பயிற்சிககை 
வழங்குதல் 

பாதுகாப்பான மவகல 
நகேமுகறககை 
ஏற்றுக்ஹகாை்வது 

மவகல ஹசய்யும் 
இேங்கைில் சரியான வீே்டு 
பராமரிப்கப 
பராமரித்தல். 
அகனத்து குவாரி 
ஹதாழிலாைரக்ளுக்கும் 
மதகவயான தனிப்பே்ே 
பாதுகாப்பு 
உபகரணங்ககை 
வழங்குதல் 

குவாரி இயந்திரங்கை் 
மற்றும் மபாக்குவரத்து 
வாகனங்ககை 
அவ்வப்மபாது 
பராமரித்தல் 

மூமலாபாய இேங்கைில் 
எசச்ரிக்கக 
சமிக்கஞகைின் காே்சி. 

சமூக-
ஹபாருைாதார 
அம்சங்கை் 

சுரங்க நேவடிக்கககை் மநரடியாகவும் 
மகறமுகமாகவும் 
மவகல வாய்ப்புகை் 

நபரக்ளுக்கு மநரடி 
மவகலவாய்ப்கப 
உருவாக்கும். இரண்ோம் 
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அதிகரிப்பதன் மூலம் 
அப்பகுதி மக்கைின் 
ஹபாருைாதார 
நிகலகய 
உயரத்்துகிறது. 

நிகல மவகலவாய்ப்பு 
மற்ற துகண 
ஹசயல்பாடுகைால் 
உருவாக்கப்படும். 
குவாரியில் ஹபரும்பாலும் 
உை்ளூர ் மக்கை் 
பணியமரத்்தப்படுவாரக்ை்.  
கிராமங்கைின் 
நிகலகமகய மமம்படுத்த 
குவாரி நிரவ்ாகம் 
அருகிலுை்ை 
கிராமங்கைில் CER 
நேவடிக்ககககை 
மமற்ஹகாை்ளும். 
CER இன் கீழ் அருகிலுை்ை 
கிராமங்கைில் குவாரி 
நிரவ்ாகம் அடிப்பகே 
வசதிககை மமம்படுத்தும். 
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அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

 

3.1  அடிப்பரட சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுகள் 
  

சாதாரண கல் சுரங்கக் குழுமப் பகுதியில் இருந்து 10 கி.மீ சுற்றைவில் அப்பகுதியில் 
தற்மபாதுை்ை சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிகலகய மதிப்பிடுவதற்காக அடிப்பகே சுற்றுசச்ூழல் 
ஆய்வுகை் மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேன. EIA ஆய்வுகைின் மநாக்கத்திற்காக, சாதாரண கல் 
மற்றும் கிராவல் சுரங்கத்தின் சுரங்க குத்தகக பகுதி கமய மண்ேலமாகவும், 
சுரங்கத்திற்கு ஹவைிமய 10 கிமீ சுற்றைவு வகரயிலான பகுதி இகேயக 
மண்ேலமாகவும் கருதப்பே்ேது. அடிப்பகே சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு, ETS 
மலபரே்ேரீஸ், மூலம் நேத்தப்பே்ேது, இது சுற்றுசச்ூழலின் பல்மவறு கூறுகளுக்கான 
NABL மற்றும் MOEF அங்கீகாரம் ஹபற்ற ஆய்வகமாகும், அதாவது. சாதாரண கல் மற்றும் 
கிராவல் சுரங்கத்திலிருந்து 10 கிமீ மரடியல் தூரத்கத உை்ைேக்கிய ஆய்வுப் பகுதியில் 
மகாகேக்காலத்தில் அதாவது மாரச் ்2022 முதல் மம 2022 வகர காற்று, சத்தம், நீர,் நிலம் 
ஆகியகவ மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேன. தாவரங்கை் மற்றும் விலங்கினங்கை், நில 
பயன்பாே்டு முகற, காடு மபான்றவற்றின் பிற சுற்றுசச்ூழல் தரவுகளும் கை ஆய்வுகை் 
மற்றும் பல்மவறு மாநில அரசிேமிருந்து மசகரிக்கப்பே்ே இரண்ோம் நிகல தகவல்கை் 
மூலம் உருவாக்கப்பே்ேன. துகறகை். மாதிரி முகறகை் மற்றும் பகுப்பாய்வு. சமூக-
ஹபாருைாதார கணக்ஹகடுப்பு நேத்தப்பே்ேது, மக்கை், சரப்ஞ்ச ் மற்றும் மருத்துவ 
அதிகாரிகளுேன் ஹதாேரப்ுஹகாை்வதன் மூலம், மிதக்கும் மகை்வித்தாை்கை் மற்றும் 
தகவல் மசகரிப்பு ஆகியகவ ஆய்வுப் பகுதிக்குை் மக்கை்ஹதாகக கே்ேகமப்புகை், 
வசதிகை் மற்றும் உை்கே்ேகமப்பு கிகேக்கும் தன்கமக்கான மக்கை்ஹதாகக 
கணக்ஹகடுப்பு தரவுகைால் ஆதரிக்கப்படுகின்றன. 
3.1.1 முரற 

EIA-EMP அறிக்கககய உருவாக்குவதில் ஹபாருத்தமான வழிமுகறகை் 
பின்பற்றப்படுகின்றன. ஆய்வுக்கு ஏற்றுக்ஹகாை்ைப்பே்ே வழிமுகற கீமழ 
விவரிக்கப்பே்டுை்ைது: 
• ஆய்வு பகுதியின் உைவுத்துகறகய நேத்துதல்; 
• பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் அடிப்பகே ஆய்வுககை நேத்துவதற்கு மாதிரி இேங்ககைத் 
மதரந்்ஹதடுப்பது; 

• பின்வருவனவற்றின் அடிப்பகேயில் மாதிரி இேங்கை் மதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ேன: 

• அருகிலுை்ை இந்திய வானிகல ஆய்வுத் துகற (IMD) ஆய்வகத்தால் 
பதிவுஹசய்யப்பே்ே முக்கிய காற்றின் திகசகை்; 
• தற்மபாதுை்ை நிலப்பரப்பு; 
• வடிகால் அகமப்பு மற்றும் ஏரிகை், ஆறுகை் மற்றும் ஓகேகை் மபான்ற தற்மபாகதய 
மமற்பரப்பு நீரந்ிகலகைின் இருப்பிேம்; 
• கிராமங்கை்/நகரங்கை்/ உணரத்ிறன் நிகறந்த பகுதிகைின் இருப்பிேம் மற்றும்; 
• அடிப்பகே நிகலகமககைக் குறிக்கும் பகுதிகை்; 
கை அவதானிப்புகை் மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேன: 
• முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்தால் மநரம்கற மற்றும் எதிரம்கறயான தாக்கங்ககை 
மதிப்பிடுதல்; 
• பாதகமான சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகை் ஏமதனும் இருந்தால், அவற்கற 
நிராகரிப்பதற்கான ஹபாருத்தமான தணிப்பு நேவடிக்ககககை பரிந்துகரக்கவும்; 
• திே்ேத்திற்குப் பிந்கதய கண்காணிப்கபப் பரிந்துகரக்கவும்; 

 

3.2 நிலச ்சூழல் 

3.2.1 ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு  
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 திே்ேத் தைத்தின் சுற்றைவில் 10 கிமீ மரடியல் ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

மற்றும் நிலப்பரப்பு வகரபேம், ரிமசாரஸ்் ஹசன்டினல்-2A ஐப் பயன்படுத்தி, 10 மீ 

ஸ்மபஷியல் ஹதைிவுத்திறன் ஹகாண்ேதாகவும், மாரச் ்9, 2022 மததியிே்ே ஹசயற்ககக்மகாை் 

பேத்கதப் பயன்படுத்தி கூகுை் எரத்் தரவு மற்றும் SRTM தரவு 30 மீ இேநிகல 

ஹதைிவுத்திறன் மற்றும் ஹசப்ேம்பர ் 2014 ஆம் மததி அனுப்பப்பே்ேது. தற்மபாதுை்ை நில 

பயன்பாே்டு முகற குறித்த அடிப்பகேத் தகவகல வலுப்படுத்த, பின்வரும் தரவு 

மதாராயமாக உை்ைேக்கியது. முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ே தைம் மற்றும் திே்ே தைத்தின் 

சுற்றைவில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றைவு அதாவது 10°56'8.98"N முதல் 10°51'11.45"N அே்சமரகக 

மற்றும் 76°59'51.52"E முதல் 77°10'5.93" E தீரக்்கமரகக மற்றும் உயரம் 294 முதல் 448 மீே்ேர ்

வகர காணப்படுகின்றன. இந்தத் திே்ேம், சரம்வ ஆஃப் இந்தியா மோப்மபா ஷீே் எண் 58F/1 

இல் உை்ைது, அமத சமயம் 10 கிமீ ஆரம் ஆய்வுப் பகுதியில் நான்கு மோப்மபா ஷீே்கை் 58F/1 

& 58B/13 என பேம் 1: 10 கிமீ ஆரம் ஹகாண்ே ஆய்வுப் பகுதியின் மோப்மபா வகரபேத்கத 

உை்ைேக்கியது.  

 

 டிஜிே்ேல் பே ஹசயலாக்கம் ERDAS Imagine 2014 மற்றும் ArcGIS 10.8 ஹமன்ஹபாருை் 
அகமப்பில் உயர ் கே்ேகமக்கப்பே்ே கணினியில் ஹசய்யப்பே்ேது. இந்த ஹமன்ஹபாருை் 
ஹதாகுப்பானது, முன் ஹசயலாக்கம், திருத்தம், மபண்ே் மசரக்்கக, வடிகே்டுதல், 
புை்ைிவிவரங்கை், வககப்படுத்தல் மபான்றவற்றிற்கு மதகவயான பே ஹசயலாக்க 
ஹசயல்பாடுகைின் ஹதாகுப்பாகும். மாறாக நீே்டித்தல் தவிர, இந்த நிகலயத்தில் அதிக 
எண்ணிக்ககயிலான பே ஹசயலாக்க ஹசயல்பாடுகை் ஹசய்யப்பேலாம். ஆரக்் ஜிஐஎஸ் 
வகரபேம் 9.3 இறுதி தைவகமப்பு விைக்கக்காே்சிக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

 

 

அட்டவரண 3.1:  ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தப்படும் தைவு விவைக்குறிப்பு 

பசயற்ரகக்மகாள்/படம் பசன்சாை் 
இடஞ்சாை்

ந்த 
தீை்மானம் 

ரகயகப்படுத்தப்பட்ட 
மததி 

ஹசன்டினல்-2ஏ ஹசன்டினல்-2 10 மீ 9 மாரச் ்2022 

எஸ்ஆரட்ிஎம் IRS Cartosat I 30 மீ ஹசப்ேம்பர ்2014 

 
 

10 கிமீ ஆய்வுப் பகுதியின் ஹபரும்பகுதி வனப் பகுதி, விவசாயப் பகுதி, கழிவு நிலம் 
ஆகியவற்கற உை்ைேக்கியதால், சுற்றுசச்ூழல் அகமப்பின் நிலச ் சூழகலப் பற்றிய 
ஆய்வு, பாதிக்கப்பேக்கூடிய சிக்கல்ககைக் கண்ேறிந்து, அப்பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் 
சமநிகலகய நிகலநிறுத்துவதற்கு தகுந்த நேவடிக்கக எடுப்பதில் இன்றியகமயாத 
பங்கு வகிக்கிறது. இப்பிரிவின் முக்கிய மநாக்கம், திே்ேத் தைத்கதச ் சுற்றி 10 கிமீ 
சுற்றைவில் உை்ை ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பகே நிகலகய வழங்குவதாகும், இதனால் 
சுற்றுப்புறங்கைில் ஏற்படும் ஹதாழில்துகற நேவடிக்கககைால் ஏற்படும் தற்காலிக 
மாற்றங்ககை எதிரக்ாலத்தில் மதிப்பிே முடியும். 

 

3.2.2 முரறரம 

  2001 & 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான மாவே்ே முதன்கம மக்கை்ஹதாககக் 
கணக்ஹகடுப்பில் ஹவைியிேப்பே்ே இரண்ோம் நிகலத் தரவுககைப் பகுப்பாய்வு 
ஹசய்வதன் மூலம் ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாே்டு முகற ஆய்வு ஹசய்யப்பே்ேது. 
ஏற்றுக்ஹகாை்ைப்பே்ே முகறயின் முக்கிய அம்சங்கை் கீமழ ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைன: 

1. ஹசயற்ககக்மகாை் தரவுககைப் ஹபறுதல் 
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2. சரம்வ ஆஃப் இந்தியா மோமபா ஷீே்கைில் இருந்து அடிப்பகே வகரபேம் 
தயாரித்தல் 

3. காே்சி விைக்க நுே்பங்ககைப் பயன்படுத்தி தரவு பகுப்பாய்வு 

4. GPS ஐப் பயன்படுத்தி நில உண்கம ஆய்வுகை் அல்லது புல மசாதகனகை் 

5. வகரபேத்கத இறுதி ஹசய்தல் 

6. ஹெே் அப் ஹவக்ேகரமசஷன் முகறகயப் பயன்படுத்தி டிஜிே்ேல் மயமாக்கல் 

7. GIS இல் மோபாலஜி கே்டுமானம் 

8. புை்ைியியல் உருவாக்கத்திற்கான பகுதி கணக்கீடு 

9. மகறத்தல் 

 நான்கு நிறமாகல பே்கேகை் FCC உருவாக்கம், பே்கேகை் மரஷனிங், வககப்பாடு 
மபான்ற மபண்ே் கலகவயின் மூலம் அதிக அைவு அைவிேக்கூடிய தன்கமகய 
வழங்குகின்றன. IRS தரவின் இந்த அம்சங்கை் நில பயன்பாே்டு வகுப்புககை சிறப்பாக 
புரிந்துஹகாை்வதற்கும் வகரயறுப்பதற்கும் முக்கியமானகவ. எனமவ, ஹசன்டிஹனன்ேல் 
2A தரவு மற்றும் Cartosat தரவு 30மீ இேநிகல ஹதைிவுத்திறன் ஹகாண்ே பான் குமராமடிக் 
பேத்ஹதாகுப்பு நில பயன்பாே்டு மமப்பிங்கிற்கு பயன்படுத்தப்பே்ேது. 

 காம்பாக்ே் டிஸ்கில் உை்ை ஹசயற்ககக்மகாை் தரவு ொரே்் டிஸ்கில் ஏற்றப்பே்டு, 
விகரவான மதாற்றத்கதப் படிப்பதன் மூலம் (ஹபாருத்தமான பகுதியின் மாதிரி பேம்;) 
ஆய்வுப் பகுதியின் துகணக் காே்சி பிரித்ஹதடுக்கப்படுகிறது. 

 அகனத்து ஸ்ஹபக்ே்ரல் மபண்டுககையும் பயன்படுத்தி மமற்பாரக்வயிேப்பே்ே 
வககப்பாடு மிகவும் துல்லியமாக பிரிக்கலாம், ஸ்ஹபக்ே்ரல் பதில்கைின் அடிப்பகேயில் 
நிகல II இல் உை்ை ஹவவ்மவறு நில பயன்பாே்டு வகுப்புகை், பின்வரும் மூன்று படிககை 
உை்ைேக்கியது: 

1. அடிப்பகே உண்கமகயப் ஹபறுதல் 

2. பயிற்சி பகுதியின் புை்ைிவிவரங்கைின் கணக்கீடு 

3. அதிகபே்ச சாத்தியக்கூறு அல்காரிதம் பயன்படுத்தி வககப்பாடு 
 

 வககப்படுத்தலுக்கான பயிற்சிப் பகுதிகை் ஒமர மாதிரியானகவ, 
ஹசயலாக்கத்தில் விலக்கப்பே்ே எல்கல பிக்சல்களுேன் காே்சி முழுவதும் நன்கு 
பரவியது. இமதமபான்ற நில பயன்பாே்டு வகுப்புகளுக்கு காே்சி மூலம் பல பயிற்சி 
ஹதாகுப்புகை் பயன்படுத்தப்பே்டுை்ைன. பயிற்சித் ஹதாகுப்புகைின் புை்ைிவிவர 
அைவுருக்ககை மதிப்பீடு ஹசய்த பிறகு, பயிற்சிப் பகுதிகை் சீரகமக்கப்பே்ே பயிற்சித் 
ஹதாகுப்புககை நீக்கி புதியவற்கற உருவாக்குகின்றன. 
 

3.3 பசயற்ரகக்மகாள் தைவின் முன்-புல விளக்கம் 

     1:50,000 அைவில் 10 மீ இேஞ்சாரந்்த ஹதைிவுத்திறன் ஹகாண்ே ஹசயற்ககக்மகாை் 
தரவு ஹகாண்ே ஹசன்டினல்-2A ஹசயற்ககக்மகாை் பேங்கைின் தவறான வண்ண 
கலகவ (FCC) முன்-புல விைக்கப் பணிக்கு பயன்படுத்தப்பே்ேது. மோமபா ஷீே்கை், 
புவியியல், புவி-உருவவியல் ஆகியவற்றின் உதவிகய எடுத்து, பே கூறுககைப் 
பயன்படுத்தி, அம்சங்கை் அகேயாைம் காணப்பே்டு எல்கலககை மதாராயமாக 
வகரயறுத்தன. ஒவ்ஹவாரு அம்சமும் ஹதானி, அகமப்பு, நிறம், வடிவம், அைவு, அகமப்பு 
மற்றும் சங்கம் மபான்ற பே கூறுகைால் பேத்தில் அகேயாைம் காணப்பே்ேது. 
நிலப்பரப்பு மற்றும் நில பயன்பாடு ஆகியவற்றின் அடிப்பகேயில் ஒரு தற்காலிக 
அறிக்கக உருவாக்கப்பே்ேது. கைச ் சரிபாரப்்புக்கான மாதிரிப் பகுதியானது 
அகனத்து இயற்பியல், நிலப் பயன்பாடு/நிலப்பரப்பு அம்சம் மற்றும் பேத் 
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தன்கமககையும் உை்ைேக்கியதாகத் மதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ேது. பேம் 3.1 
ஹசன்டிஹனன்ேல் பேங்கைின் 10 KM சுற்றைவு FCC ஐக் காே்டுகிறது.  
 

 

படம் 3.1: திட்ட இருப்பிடத்துடன் 00-10 கிமீ சுற்றளவு FCC 

 

3.4 நிலப்பைப்பு 

ஆய்வுப் பகுதியின் இயற்பியல் அகமப்பு மகத்தான பரிமாணங்கைின் 
மாறுபாே்கேக் காே்டுகிறது மற்றும் நிவாரணம், காலநிகல, தாவரங்கை் மற்றும் 
மனிதனின் ஹபாருைாதாரப் பயன்பாடு ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பே்ே பல்மவறு 
நிலப்பரப்புககை ஹவைிப்படுத்துகிறது. ஆனால் அப்மபாதும், பிராந்திய ரீதியாக, 
கணிசமான உை்ளூர ் மாறுபாடு உை்ைது. இப்பகுதி ஹதன்மமற்கில் இருந்து 
வேகிழக்காக சாய்வாக உை்ைது. ஆய்வுப் பகுதியின் மமற்பரப்பு உயர வகரபேம் பேம் 
3.2, முதல் பேம் 3.4 வகர காே்ேப்பே்டுை்ைது. 294 முதல் 448m MSL வகரயிலான உயரம் 
ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படுகிறது. 
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படம் 3.2: 10 கிமீ சுற்றளவில் டிஜிட்டல் எலிமவஷன் மாடல் 

 
படம் 3.3: 10 கிமீ சுற்றளவில் NW-SE திரசயின் உயை விவைக்குறிப்பு 

 

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

 

 

3.5 நில பயன்பாடு/நில பைப்பு வரகப்பாடு 

   நிகல I வககப்பாே்கேத் ஹதாேரந்்து ஆய்வுப் பகுதியில் ஹமாத்தம் மூன்று முக்கிய 
நிலப் பயன்பாடு/நிலப்பரப்பு வகுப்புகை் வகரயறுக்கப்பே்ேன, மமலும் MoEF & CC இன் 
மதகவயின்படி ஒரு நிகல II வககப்பாடு ஏற்றுக்ஹகாை்ைப்பே்ேது, இதில் ஆய்வுப் 
பகுதியில் ஹமாத்தம் 10 வககப்பாடுகை் வககப்படுத்தப்பே்டுை்ைன. திே்ேத்தின் 
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பரப்பைகவக் கருத்தில் ஹகாண்டு இந்த வககப்படுத்தப்பே்ே வககககை உை்ைேக்கி 
1:50,000 அைவிலான கருப்ஹபாருை் வகரபேம் உருவாக்கப்பே்ேது. 

 

 NRSA-TR-LU & CD-01-90 இன் படி 6 LU/LC வகுப்புகைில் 10 Km சுற்றைவு ஆய்வுப் 

பகுதியில் அகனத்து 5 LU/LC வகுப்புகளும் உை்ைன, அே்ேவகண 3.2 இல் 

காே்ேப்பே்டுை்ைன, இதில் விவசாய நிலம் அதிக வகக நிலங்ககைக் ஹகாண்டுை்ைது. 

மதாே்ேம் 15.31% (52.79 கிமீ2) மற்றும் பயிர ்நிலம் 41.17 % (141.96 கிமீ2), அகதத் ஹதாேரந்்து 

கே்ேப்பே்ே நிலம் 25.79 % (88.95 கிமீ2), அகதத் ஹதாேரந்்து பாழான நிலம் புதரக்ை் / புதர ்

14.21 % மற்றும் ஹவற்று நிலம் (49 கிமீ2) ஆகியவற்கறக் ஹகாண்டுை்ைது. 1.63 % (5.63 கிமீ2), 

நீரந்ிகல 0.89 % (2.88 கிமீ2), அகதத் ஹதாேரந்்து மற்ற நிலங்கை் சுரங்க நிலம் 1.68 % (5.8 

கிமீ2) & மசாலார ்மபனல் 0.08% (0.27 கிமீ2) மற்றும் ககேசியாக நீரந்ிகல ஹகாண்ேது 0.11 

% (0.4 கிமீ2) மற்றும் நிலப்பரப்பு, ஹமாத்த திே்ேப் பகுதியின் மவறு சில அம்சங்ககைக் 

காே்சிப்படுத்துவகத கடினமாக்குகிறது. ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கி.மீ சுற்றைவிற்குக் 

கீமழ ஹசல்லும் SH 163 உேன் நன்கு இகணக்கப்பே்டுை்ைகதக் காணலாம். ஹவவ்மவறு 

நிலப் பயன்பாே்டின் இருப்பு கப விைக்கப்பே விநிமயாகத்தின் பேம் 3.5 இல் 

காே்ேப்பே்டுை்ைது 
 

 

 

 

 

 

அட்டவரண 3.2: LU/LC மற்றும் அதன் கவமைஜ் 10 கிமீ சுற்றளவில் 

 

வ.எண் நிரல I நிரல -II பகுதி (கிமீ2) சதவிதம் (%) 

1 
கே்ேப்பே்ே 

நிலம் 

கே்ேப்பே்ே நிலம் 

88.95 25.79 

2 விவசாய நிலம் 
ஹதன்னந்மதாப்பு 52.79 15.31 

பயிர ்நிலம் 141.96 41.17 

3 தரிசு நிலம் 
ஸ்க்ரப்/புதர ் 49 14.21 

ஹவற்று நிலம் 5.63 1.63 

4 நீர ்நிகல நீர ்நிகல 0.4 0.11 

5 மற்றகவகை் 
சுரங்க நிலம் 5.8 1.68 

சூரிய தகடு 0.27 0.08 

  பமாத்தம் 344.8 100 
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படம் 3.5: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள LU/LC வரகப்பாட்டின் ரப விளக்கப்படம் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 3.6: LU/LC 10 கிமீ சுற்றளவு விவைங்கள் 
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மமமல உை்ை அே்ேவகண மற்றும் கப வகரபேத்திலிருந்து, ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை 

நிலத்தின் ஹபரும்பகுதி விவசாய நிலம் (பயிர ்நிலம் உே்பே) 41.17% மற்றும் நீரந்ிகலகை் 

(நதிகை் ஓகே கால்வாய்கை்) 0.11 % என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை 

ஹமாத்த சுரங்கப் பகுதி 1.68% ஆகும். புதிய முன்ஹமாழியப்பே்ே பகுதியான 11.87.0 

ஹெக்மேர ் (அதாவது 3.10.0 ஹெக்மேர,் 2.09.5 ஹெக்மேர,் 2.66.0 ஹெக்மேர ் தனிநபர ்

குத்தககப் பகுதிகை்) ஆய்வுப் பகுதிக்குை் உை்ை ஹமாத்த சுரங்கப் பகுதியில் சுமார ்

0.13% பங்கைிக்கிறது. சுரங்க நேவடிக்கககைின் இந்த சிறிய சதவீதம் சுற்றுசச்ூழலில் 

குறிப்பிேத்தக்க தாக்கத்கத ஏற்படுத்தாது. 

 

3.6 SOI மடாமபாகிைாஃபிக்கல் ஷீட்களில் இருந்து இடம் சாை்ந்த தைவு 
 

ஒரு GIS இேஞ்சாரந்்த தரவுத்தைத்கத உருவாக்குவது ஒரு சிக்கலான 

ஹசயல்பாோகும், மமலும் இது முழு மவகலயின் இதயமாகும்; இது தரவு பிடிப்பு, 

சரிபாரப்்பு மற்றும் கே்ேகமப்பு ஹசயல்முகறககை உை்ைேக்கியது. மோமபாஷீே்கை், 

வான்வழி புககப்பேங்கை், ஹசயற்ககக்மகாை் பேங்கை் மற்றும் அே்ேவகணகை் 

மபான்ற பல்மவறு அனலாக் மற்றும் டிஜிே்ேல் வடிவங்கைில் மூல புவியியல் தரவு 

கிகேக்கிறது. இந்த அகனத்து ஆதாரங்கைிலிருந்தும், மோமபாஷீே்கைின் ஆதாரம் 

இயற்கக வை விஞ்ஞானி மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் ஆரவ்லரக்ளுக்கு மிகவும் கவகல 

அைிக்கிறது. 

 

தற்மபாகதய ஆய்வில், SOI நிலப்பரப்பு வகரபேங்கைிலிருந்து உருவாக்கப்பே்ே 

அத்தியாவசிய வகரபேங்கை். நிலப்பரப்பு வகரபேங்ககைப் பயன்படுத்தி, வடிகால் 

வகரபேம் மற்றும் விைிம்பு வகரபேமும் உருவாக்கப்பே்ேன. வகரபேங்கை் ஒரு 

குறிப்பிே்ே அைவு மற்றும் குறிப்பு விதிமுகறகைின் (ToR) மதகவக்கு இணங்கக்கூடிய 

பண்புகளுேன் தயாரிக்கப்படுகின்றன. பூமியின் மமற்பரப்பில் உை்ை நிறுவனங்கைின் 

இருப்பிேம் பின்னர ் ஒப்புக் ஹகாை்ைப்பே்ே ஒருங்கிகணப்பு அகமப்பின் மூலம் 

குறிப்பிேப்படுகிறது. ஹபரும்பாலான GIS-க்கு, ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

ஒருங்கிகணப்பு அகமப்பின் ஹபாதுவான சே்ேகம் UTM ஒருங்கிகணப்பு அகமப்பு 

ஆகும்.  

 

அகனத்து வகரபேங்களும் முதலில் புவி-குறிப்பிேப்பே்ேகவ. எஹசன்ஷியல் 

வகரபேங்ககைத் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுவதற்கு முன், ரிமமாே் ஹசன்சிங் 

தரவுகைிலும் இமத நகேமுகற பயன்படுத்தப்படுகிறது. கே்ேப்பே்ே பகுதிகை் மற்றும் 

ஹதாழிற்சாகலககை இகணக்கும் சாகல ஹநே்ஹவாரக்் உை்ைது. நிலப்பரப்பு 

நிகலகமகை் கருப்பு பருத்தி மண் மற்றும் பிே் அகல அகலயான நிலப்பரப்பு மற்றும் 

தைத்தின் இருப்பிேத்கதச ்சுற்றி வடிகால் வகலயகமப்பு உை்ைது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

மதசிய பூங்காக்கை் மற்றும் வனவிலங்கு சரணாலயங்கை் இல்கல. 

 

3.7 மண்ணின் பண்புகள் 
 

மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேத்தின் மண்கண 6 முக்கிய மண் வகககைாகப் பிரிக்கலாம்: 

சிவப்பு சுண்ணாம்பு மண், கருப்பு மண், சிவப்பு அல்லாத சுண்ணாம்பு மண், வண்ேல் 

மற்றும் ஹகாலுவியல் மண், பழுப்பு மண் மற்றும் வன மண். 
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மாவே்ேத்தின் 60 சதவிகிதம் சிவப்பு மண்ணால் சூழப்பே்டுை்ைது, இதில் சிவப்பு 

சுண்ணாம்பு மண் அதிகமாக உை்ைது. பல்லேம், மகாயம்புத்தூர,் மமே்டுப்பாகையம் 

மற்றும் உடுமல்மபே்கே வே்ேங்கைின் ஹபரும்பாலான பகுதிககை 

ஆக்கிரமித்துை்ைனர.் நடுத்தர முதல் ஆழமான சிவப்பு சுண்ணாம்பு மண் முக்கியமாக 

ஹபாை்ைாசச்ி மற்றும் உடுமகலப்மபே்கே வே்ேங்கைில் காணப்படுகிறது. பல்லேம், 

அவிநாசி மற்றும் உடுமகலப்மபே்கே வே்ேங்கைின் சில பகுதிகை் சிவப்பு சுண்ணாம்பு 

மண்ணால் ஆக்கிரமிக்கப்பே்டுை்ைன. 

 

மகாயம்புத்தூர,் பல்லேம் மற்றும் அவிநாசி வே்ேங்கைில் உை்ை மமே்டு நிலங்கை் 

ஹபரும்பாலும் கருப்பு மண்கைால் ஆக்கிரமிக்கப்பே்டுை்ைன, அகவ அேர ் சாம்பல் 

முதல் சாம்பல் கலந்த பழுப்பு நிறத்தில் உை்ைன. 

வண்ேல் மண் முக்கியமாக மமல் பகுதிகைில் ஹநாய்யில் ஆற்றின் குறுக்மக சிறிய 

திே்டுகைில் காணப்படுகிறது. ஹகாலுவல் மண் முக்கியமாக சின்னத்தோகம் மற்றும் 

சிற்றசச்ாவடி துகணப் படுகககைிலும், ஆகனமகல அடிவாரத்தில் சிதறிய 

திே்டுகைாகவும் காணப்படுகிறது. 

 

வன மண் காப்புக் காடுகளுக்குை் மே்டுமம உை்ைது மற்றும் கரிமப் ஹபாருே்கைின் 

மமற்பரப்பு அடுக்கு உை்ைது 
(ஆதாரம்: Microsoft Word - மகாயம்புத்தூர ்Bro-241108.rtf (cgwb.gov.in)) 

 

40.05% மாதிரிகை் மணல் கைிமண் (29.42%), மணல் கைிமண் (9.80%), கைிமண் (8.70%), 

கைிமண் மணல் (6.53%), கைிமண் (5.44%) மற்றும் கைிமண் கைிமண் ஆகியவற்கறக் 

ஹகாண்டிருப்பதாக பகுப்பாய்வு காே்டுகிறது. (4.90%) அகமப்பு. குகறந்த சுருங்கும் 

வீக்க திறன் ஹகாண்ே கைிமண் நிகறந்த மண்ணில் அரிக்கும் தன்கம குகறவாக 

உை்ைது, ஏஹனனில் கைிமண் துகை்கை் ஹபரிய திரே்டிகைாக ஒன்றிகணந்து, 

பற்றின்கம மற்றும் மபாக்குவரத்கத எதிரக்்கும். கரிமப் ஹபாருே்கைின் உை்ைேக்கம் 

0.034% முதல் 3.413% வகர மாறுபடும். இன் ஊடுருவல் ஹபரும்பாலும் ஹமதுவாக இருந்து 

மவகமாக இருக்கும், இதன் விகைவாக கைிமண்ணின் இருப்பு மண்ணின் ஊடுருவலின் 

அைகவக் குகறக்கிறது. 

 

மகாயம்புத்தூரில் மண் அரிப்பு 0.0059 முதல் 0.049 வகர உை்ைது என்றும், இப்பகுதியில் 

62.94% மண் அரிப்பு குகறவாக உை்ைது என்றும், 62.94% பரப்பைவு 0.01 t·ha·h·ha-1·MJ-1·mm-

1 வகர உை்ைதாகவும் முடிவு காே்டுகிறது. மற்றும் 0.02 t·ha·h· ha-1·MJ-1·mm-1. மணல் 

உை்ைேக்கம் ஹபாதுவாக 15% முதல் 89% வகர இருக்கும். ஹபரும்பாலான மண்ணில் 2.5% 

முதல் 45% வகர வண்ேல் மற்றும் 6% மற்றும் 65% கைிமண் உை்ைது. அகனத்து மண் 

மாதிரிகைிலும் மமற்பரப்பு அடிவானத்தில் ≤4% கரிமப் ஹபாருே்கை் இருப்பதாக 

பகுப்பாய்வு காே்டுகிறது. கைிமண், வண்ேல், மணல் மற்றும் கரிமப் ஹபாருே்கைின் 

பின்னங்கைின் சராசரி நிகலயான பிகழகை் முகறமய 0.581, 0.400, 0.765 மற்றும் 0.043 

ஆகும். வண்ேல் பின்னங்ககைப் மபாலல்லாமல், கைிமண் உை்ைேக்கங்கைில் பரந்த 

வரம்பு இருந்தது, கிே்ேத்தே்ே 89% வகர ஹசன்றது. 
(ஆதாரம்: (PDF) மண் அரிப்பு மதிப்பீடு மற்றும் மகாயம்புதத்ூர ்மாவே்ேத்தில் உை்ை மண் பண்புகளுேன் அதன் 

ஹதாேரப்ு (researchgate.net)) 

 

இப்பகுதியின் மண் விவரத்கத ஆய்வு ஹசய்வதற்காக, பல்மவறு நில பயன்பாே்டு 

நிகலகமககைக் குறிக்கும் வககயில் கல் சுரங்கப் பகுதியிலும் அகதச ் சுற்றியுை்ை 

மண்ணின் நிகலகயயும் மதிப்பிடுவதற்கு மாதிரி இேங்கை் மதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ேன. 

மாதிரிகை் 15-20 ஹசமீ ஆழம் வகர மண்ணில் ஒரு மகார-்கே்ேர ் மமாதியதன் மூலம் 
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மசகரிக்கப்பே்ேன. ஆய்வு பகுதிக்குை் ஹமாத்தம் 8 மாதிரிகை் மசகரிக்கப்பே்டு 

பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பே்ேன. மண் மாதிரி இேங்கைின் விவரங்கை் அே்ேவகண 3.4 இல் 

ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது மற்றும் பேம் 3.8 இல் காே்ேப்பே்டுை்ைது. ஆய்வு காலத்தில் ஒரு 

முகற மாதிரி எடுக்கப்பே்ேது. 

 

 

 

 

அட்டவரண 3.3: மண் மாதிைி இடங்களின் விவைங்கள் 

வ. 

எண். 

இருப்பிட 
குறியீடு 

இடம் 

தூைம் மற்றும் 

திரச 
காற்றின் திரச 

திட்ட தளத்ரத பபாருத்து 

1.  S1 முக்கிய மண்ேலம் திே்ேப் பகுதி   10°53'3.62"N, 77° 4'41.79"E 

2.  S2 
ஹதகினி கிராமம் 1.94 கிமீ, மமற்கு 10°53'9.80"N, 77° 3'34.80"E 

3.  S3 
காரசம்சரி கிராமம் 2.33 கிமீ, 

ஹதன்மமற்கு 

10°52'14.01"N, 77° 3'45.96"E 

4.  S4 
அரசம்பாகையம் கிராமம் 5.50 கிமீ, 

ஹதன்மமற்கு 

10°50'49.31"N, 77° 2'39.50"E 

5.  S5 
இகேயரப்ாகையம் அரசு 

மமல்நிகலப் பை்ைி 
5.45 கிமீ, 

வேகிழக்கு 

10°56'53.85"N, 76°57'38.17"E 

6.  S6 
S. N. .பாகையம் கிராமம் 9.01 கிமீ 

வேகிழக்கு 

10°56'23.44"N, 77° 8'29.16"E 

7.  S7 
ஹசே்டிபாகையம் கிராமம் 5.51 கிமீ, 

வேமமற்கு 

10°54'43.56"N, 77° 2'18.31"E 

8.  S8 
பனப்பே்டி கிராமம் 2.56 கிமீ, 

ஹதன்கிழக்கு 

10°52'34.04"N, 77° 6'1.05"E 

 

 

 

மசகரிக்கப்பே்ே மண் மாதிரிகை் இயற்பியல்-ரசாயனம் மற்றும் ஊே்ேசச்த்து 
அைவுருக்களுக்கான NABL/MOEF அங்கீகரிக்கப்பே்ே ஆய்வகத்தில் பகுப்பாய்வு 
ஹசய்யப்பே்ேன. இயற்பியல், மவதியியல் பண்புகை் மற்றும் கன உமலாகங்கைின் 
ஹசறிவுகை் தீரம்ானிக்கப்பே்ேன, மமலும் முடிவுகை் அே்ேவகண 3.5 இல் 
ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைன. 
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படம் 3.7: மண் மாதிைி இடங்களுடன் ஆய்வு பகுதி வரைபடம் 
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அட்டவரண 3.4: மண்ணின் மசாதரன முடிவுகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

வ. 
எண் 

மசாதரன அளவுரு அலகு S1 

(முக்கிய 
மண்டலம்) 
முடிவுகள் 

S2 

(பதகினி) 
முடிவுகள் 

S3 

(கைாசம்சைி) 
முடிவுகள் 

S4 

(அைசம்பாரளயம்) 
  முடிவுகள் 

மசாதரன முரற 

1 அகமப்பு --- 
மணல் 

கைிமண் 
கைிமண் கைிமண் கைிமண் IS 2720 (பாகம்-26) 

2 மணல் % 46.73 43.56 34.89 48.55 IS 14767 

3 கைிமண் % 38.05 36.54 37.81 30.35 IS 2720 (பாகம்-4) 
4 வண்ேல் மண் % 15.37 20.29 27.30 21.10 IS 2720 (பாகம்-4) 
5 pH(1:2.5 இகேநீக்கம்) --- 7.51 7.49 7.39 7.49 IS 2720 (பாகம்-4) 
6 மின் கேத்துத்திறன் µs/cm 312.4 343.2 384.4 371.5 IS 2720 (பாகம்-4) 

7 ஹபாே்ோசியம் (K ஆக) 
மிகி/கி

மலா 161.15 271.10 201.08 212.24 IS 2720 (பாகம்-2) 

8 மசாடியம் (N ஆக) 
மிகி/கி

மலா 209.54 127.15 290.14 101.03 IS 2386 (பாகம்-4) 

9 கால்சியம் (Ca ஆக) 
மிகி/கி

மலா 1215.00 1423.00 1186.2 1284.40 IS 13030 

10 ஹமக்னீசியம் (Mg ஆக) 
மிகி/கி

மலா 487.15 462.76 577.45 389.18 IS 2720 (பாகம்-23) 

11 
மசாடியம் உறிஞ்சுதல் 
விகிதம் 

--- 0.85 0.52 1.08 0.45 ETS/STP/மண்-08 

12 நீர ்தாங்கும் திறன் % 29.84 4.84 35.35 29.51 ETS/STP/மண்-18 

13 
ஹமாத்த ஹகல்ோல் 
கநே்ரஜன் (N) 

மிகி/கி
மலா 0.076 0.089 0.063 0.071 ETS/STP/மண்-18 

மாதிைி எடுக்கப்பட்ட 
மததி 

24.05.2022 மாதிைி முரற ETS/STP/மண்-01 

பகுப்பாய்வு பதாடக்க 

மததி 

25.05.2022 மாதிைி அளவு 2.0 கி.கி 

பகுப்பாய்வு முடிவு மததி 31.05.2022 மபக்கிங் நிரல   முத்திரையிடப்பட்டது 

மாதிைி எடுக்கப்பட்டது ETS STAFF மபக்கிங் இன் பாலி மபக் 
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வ. 
எண் 

மசாதரன அளவுரு அலகு S1 

(முக்கிய 
மண்டலம்) 
முடிவுகள் 

S2 

(பதகினி) 
முடிவுகள் 

S3 

(கைாசம்சைி) 
முடிவுகள் 

S4 

(அைசம்பாரளயம்) 
  முடிவுகள் 

மசாதரன முரற 

14 பாஸ்பரஸ் (பி) 
மிகி/கி

மலா 67.35 77.56 77.86 51.65 ETS/STP/மண்-18 

15 ஹமாத்த அேரத்்தி 
மிகி/கி

மலா 1.30 1.28 1.27 1.32 BS 1377 -3 

16 கரிமப் ஹபாருை் % 1.28 1.56 1.13 0.61 IS 2720 (பகுதி- 27) 
17 மபாமராசிே்டி % 41.11 39.03 36.34 42.15 ETS/STP/மண்-18 

18 ஈரப்பதம் % 14.56 7.87 11.80 8.40 ETS/STP/மண்-19 

19 
ஹமாத்த ககரயக்கூடிய 
சல்மபே் 

மிகி/கி
மலா 85.97 106.69 108.75 227.52 ETS/STP/மண்-15 

20 குமைாகரடு 
மிகி/கி

மலா 325.41 482.40 627.10 424.65 ETS/STP/மண்-18 

 

வ. 
எண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு S5 

(எரடயாை்பாரள
யம்)  

முடிவுகள் 

S6 

(S. N, 
பாரளய

ம்) 

முடிவுகள் 

S7 

(பசட்டிபாரளய
ம்) 

முடிவுகள் 

S8 

(பனப்பட்டி) 

  முடிவுகள் 

மசாதரன முரற 

1 அகமப்பு --- கைிமண் கைிமண் கைிமண் கைிமண் IS 2720 (Part-26) 

2 மணல் % 48.63 34.89 48.55 48.63 IS 14767 

3 கைிமண் % 39.25 37.81 30.35 39.25 IS 2720 (Part-4) 

4 வண்ேல் மண் % 12.12 27.30 21.10 12.12 IS 2720 (Part-4) 

5 
pH(1:2.5 
இகேநீக்கம்) -- 7.11 7.39 7.49 7.11 IS 2720 (Part-4) 

6 
மின் 
கேத்துத்திறன் µs/cm 312.54 384.4 371.5 312.54 

IS 2720 (Part-4) 

7 
ஹபாே்ோசியம் (K 
ஆக) 

மிகி/கி
மலா 128.43 201.08 212.24 128.43 IS 2720 (Part-2) 
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வ. 
எண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு S5 

(எரடயாை்பாரள
யம்)  

முடிவுகள் 

S6 

(S. N, 
பாரளய

ம்) 

முடிவுகள் 

S7 

(பசட்டிபாரளய
ம்) 

முடிவுகள் 

S8 

(பனப்பட்டி) 

  முடிவுகள் 

மசாதரன முரற 

8 மசாடியம் (N ஆக) மிகி/கி
மலா 201.45 290.14 101.03 201.45 IS 2386 (Part-4) 

9 
கால்சியம் (Ca 
ஆக) 

மிகி/கி
மலா 1206.00 1244.20 1086.40 1156.00 IS 13030 

10 
ஹமக்னீசியம் (Mg 
ஆக) 

மிகி/கி
மலா 487.13 577.45 389.18 487.13 IS 2720 (Part-23) 

11 
மசாடியம் 
உறிஞ்சுதல் 
விகிதம் 

- 0.89 1.08 0.45 0.89 
ETS/STP/SOIL-08 

12 
நீர ் தாங்கும் 
திறன் % 29.15 35.35 29.51 29.15 ETS/STP/SOIL-18 

13 
ஹமாத்த ஹகல்ோல் 
கநே்ரஜன் (N) 

மிகி/கி
மலா 0.09 0.063 0.071 0.09 ETS/STP/SOIL-18 

14 பாஸ்பரஸ் (பி) மிகி/கி
மலா 73.19 77.86 51.65 73.19 ETS/STP/SOIL-18 

15 ஹமாத்த அேரத்்தி g/cm3 1.33 1.27 1.32 1.33 BS 1377 -3 

16 கரிமப் ஹபாருை் % 0.91 1.13 0.61 0.91 IS 2720 (Part-27) 

17 மபாமராசிே்டி % 41.21 36.34 42.15 0.09 ETS/STP/SOIL-18 

18 ஈரப்பதம் % 20.04 11.80 8.40 73.19 ETS/STP/SOIL-19 

19 
ஹமாத்த 
ககரயக்கூடிய 
சல்மபே் 

மிகி/கி
மலா 195.32 108.75 227.52 1.33 

ETS/STP/SOIL-15 

20 குமைாகரடு மிகி/கி
மலா 517.43 627.10 424.65 0.91 ETS/STP/SOIL-18 
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3.7.1உற்றுமநாக்கல்கள்:  

• மண் மாதிரிகைின் pH 7.11 முதல் 7.51 வகர மாறுபடுகிறது, இது சற்று கார 
மண்கணக் குறிக்கிறது 

• மண் மாதிரிகைின் ஹமாத்த அேரத்்தி 1.27 முதல் 1.33 g/cm3 வகர மாறுபடுகிறது 

• மண் மாதிரிகைில் உை்ை கரிமப் ஹபாருே்கை் 0.61 முதல் 1.56% வகர 
மவறுபடுகின்றன. 

• மண் மாதிரிகைில் ஹமாத்த கநே்ரஜன் 0.063 முதல் 0.091 mg/kg வகர 
மாறுபடுகிறது 

• மண் மாதிரிகைில் நீர ் தாங்கும் திறன் (WHC) 4.84 முதல் 35.35% வகர 
மாறுபடுகிறது. 
 

மண் மாதிரிகைின் பகுப்பாய்வு முடிவுகைிலிருந்து, மண் குகறவாக இருந்து 
நடுத்தர வைமானதாகவும், குகறந்த உற்பத்தித் திறன் ஹகாண்ேதாகவும் 
காணப்பே்ேது. ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை மண்ணுக்கு கருவுறுதல் நிகலகய 
மமம்படுத்தவும் பயிர ் உற்பத்திகய அதிகரிக்கவும் கூடுதல் உரங்கை் 
மதகவப்படுகின்றன. இது நுண்ணூே்ேசச்த்தின் மமாசமான அைகவயும் குறிக்கிறது. 
கரிமப் ஹபாருே்கை் 0.61 முதல் 1.56 % வகர காணப்பே்ேது, இது மண்ணில் மிதமான 
கரிம உை்ைேக்கத்கதக் குறிக்கிறது. ஒே்டுஹமாத்தமாக, அப்பகுதியில் உை்ை 
மண்ணின் தரம், மிதமான உற்பத்தித்திறனுேன் நடுத்தர முதல் நியாயமான 
வைமானதாக காணப்பே்ேது. 

3.8 காற்று சூழல் 

3.8.1 வானிரல ஆய்வு 

காற்றின் தரத்கதப் புரிந்துஹகாை்வதற்கு வானிகல ஆய்வு முக்கியமானது. 

வானிகல நிகல மற்றும் வைிமண்ேல சிதறல் ஆகியவற்றுக்கு இகேமயயான 

அத்தியாவசிய உறவு காற்கற பரந்த ஹபாருைில் உை்ைேக்கியது. காற்றின் ஏற்ற 

இறக்கங்கை் மிகவும் பரந்த கால இகேஹவைியில், சிதறகல நிகறமவற்றி, 

அவற்றுேன் ஹதாேரப்ுகேய பிற ஹசயல்முகறககை வலுவாக பாதிக்கின்றன. 

 

குழும குவாரிககை மகறத்து திே்ே தைத்தில் ஒரு தற்காலிக வானிகல நிகலயம் 

நிறுவப்பே்ேது. காற்றின் ஓே்ேம், காற்றின் மவகம், காற்றின் திகச, ஈரப்பதம் மற்றும் 

ஹவப்பநிகல ஆகியகவ மணிமநர அடிப்பகேயில் பதிவு ஹசய்யப்படும் வககயில், 

தகர மே்ேத்திலிருந்து 3 மீ உயரத்தில் இந்த நிகலயம் நிறுவப்பே்டுை்ைது. 

 

ஹதன்மமற்கு மற்றும் வேகிழக்கு பருவமகழயின் ஹசல்வாக்கின் கீழ் மாவே்ேம் 

மகழகயப் ஹபறுகிறது. வேகிழக்கு பருவமகழ முக்கியமாக மாவே்ேத்தில் 

மகழப்ஹபாழிவுக்கு பங்கைிக்கிறது மற்றும் மகாகே மகழ மிகக் குகறவு. 
(ஆதாரம்: Microsoft Word - மகாயம்புத்தூர ்Bro-241108.rtf (cgwb.gov.in)) 

 

பவப்பநிரல 

எந்தஹவாரு பிராந்தியத்தின் தே்பஹவப்ப நிகலகயயும் தீரம்ானிப்பதில் 

ஹவப்பநிகல ஒரு முக்கிய அைவுருவாகும். தே்பஹவப்ப நிகல விவசாய முகற, 

மக்கைின் வாழ்க்கக முகற மற்றும் எந்தஹவாரு பிராந்தியத்தின் சமூக-

ஹபாருைாதார நிகலகமககையும் தீரம்ானிக்கிறது. மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேம் 

ஹவப்பமண்ேலத்தின் கீழ் வருவதால் இங்கு ஹவப்பநிகல ஹபாதுவாக அதிகமாக 

இருக்கும். ஆய்வுப் பகுதிகயப் ஹபாறுத்தவகர, 1976 முதல் 2010 வகரயிலான 

காலக்கே்ேத்தில் கிகேக்கும் தினசரி ஹவப்பநிகலத் தரவுகைிலிருந்து மாதாந்திர 
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சராசரி ஹவப்பநிகல கணக்கிேப்படுகிறது. மகாகே காலத்தில் ஹவப்பநிகல மிக 

அதிகமாகவும், குைிரக்ாலத்தில் குகறவாகவும், மற்ற மாதங்கைில் மிதமாகவும் 

இருக்கும் என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. மாவே்ேம் ஹவப்பமண்ேல காலநிகலகய 

அனுபவிக்கிறது. நவம்பர ் முதல் ஜனவரி வகரயிலான காலகே்ேத்தில் வானிகல 

இதமாக இருக்கும். ஹபாதுவாக காகல மவகைகைில் பிற்பககல விே ஈரப்பதம் 

அதிகமாக இருக்கும், சராசரியாக 78%க்கும் அதிகமாக ஈரப்பதம் இருக்கும். ஜூன் 

முதல் நவம்பர ் வகரயிலான காலகே்ேத்தில், மதியம் ஈரப்பதம் சராசரியாக 66% ஐ 

விே அதிகமாக இருக்கும். ஆண்டின் பிற்பகுதியில் மதியம் வறண்ேதாக இருக்கும், 

மகாகே மதியங்கை் மிகவும் வறண்ேதாக இருக்கும். 

 

ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வகரயிலான காலம் ஹபாதுவாக ஹவப்பமாகவும் 

வறண்ேதாகவும் இருக்கும். பதிவான ஹவப்பநிகல 18.7°C முதல் 42.6°C வகர மாறுபடும். 
(ஆதாரம்: Microsoft Word - மகாயம்புத்தூர ்Bro-241108.rtf (cgwb.gov.in)) 

 

மரழப்பபாழிவு 

1901-2000 காலப்பகுதியில் ஆறு நிகலயங்கைில் இருந்து மகழப்ஹபாழிவு தரவு 

பயன்படுத்தப்பே்ேது மற்றும் பகுப்பாய்வுகைின் ஆய்வு, மாவே்ேத்தில் சாதாரண 

வருோந்திர மகழப்ஹபாழிவு சுமார ் 550 மிமீ முதல் 900 மிமீ வகர மாறுபடும் 

என்பகதக் காே்டுகிறது. இது மாவே்ேத்தின் கிழக்குப் பகுதியில் சூலூகரச ்சுற்றி (550 

மிமீ) குகறந்தபே்ச அைவாகும். இது படிப்படியாக ஹதற்கு மநாக்கி அதிகரித்து, 

ஆகனமகல மகலகயச ் சுற்றி அதிகபே்ச நிகலகய அகேகிறது. வடிநிலப் 

பகுதியின் ஆண்டு சராசரி மகழயைவு 689.3 மிமீ ஆகும். மகாகே காலத்தில் 

ஹவப்பநிகல மிக அதிகமாகவும், குைிரக்ாலத்தில் குகறவாகவும் மற்ற மாதங்கைில் 

மிதமாகவும் இருக்கும். 
(ஆதாரம்: Microsoft Word - மகாயம்புத்தூர ்Bro-241108.rtf (cgwb.gov.in)) 
 

அட்டவரண 3.5: மரழப்பபாழிவு தைவு 
 

உண்ரமயான மரழப்பபாழிவு (மிமீ) சாதாைண 
மரழப்பபாழிவு 

(மிமீ) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

901.0 1221.7 992.9 505.5 873.4 1302.0 689.3 

                            ஆதாரம்: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/Pudukkottai) 

அட்டவரண 3.6: தளத்தில் பதிவு பசய்யப்பட்ட வானிரல தைவு 

வ.எண் அளவுருக்கள் 
மாை்ச ்- 2022 ஏப்ைல் - 2022 மம- 2022 

1 
 

ஹவப்பநிகல (0C) 

அதிகபே்சம் 33.4 35.5 23.5 
குகறந்தபே்சம் 25.9 24.4 35.1 

சராசரி 29.7 30.1 29.3 
2 ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) சராசரி 73 79 74 
3 காற்றின் மவகம் (மீ/வி) அதிகபே்சம் 6.5 6.3 6.7 

குகறந்தபே்சம் 2.8 2.5 2.3 
சராசரி 4.7 4.4 4.5 

4 மகழப்ஹபாழிவு (மிமீ)  136.2 164.0 24.2 

5 மமக மூே்ேம் (OKTAS)  0-8 0-8 0-8 
6 காற்றடிக்கும் திகச  SW, NE SW, NE SW 
                                                             ஆதாரம்: ஆன்-கசே் கண்காணிப்பு/மாதிரி  
 

https://www.twadboard.tn.gov.in/content/namakkal
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3.8.2 வானிரல தைவுகளின் பகுப்பாய்வு,  
இந்திய வானிகல ஆய்வு கமயம் ஒரு நாகைக்கு இரண்டு முகற தரவுககை பதிவு 

ஹசய்கிறது. 08:30 மணி மற்றும் 17:30 மணி. 
கண்காணிப்புக் காலத்தில் பதிவுஹசய்யப்பே்ே வானிகலத் தரவு, அடிப்பகேத் 

தகவலின் சரியான விைக்கத்திற்கும் காற்றின் தரம் கணிப்பிற்கான உை்ைீே்டிற்கும் 
மிகவும் பயனுை்ைதாக இருக்கும். வானிகல அைவுருக்கை் பற்றிய வரலாற்று தரவுகை் 
பிராந்தியத்தின் ஹபாதுவான வானிகல ஆே்சிகய அகேயாைம் காண்பதில் முக்கிய 
பங்கு வகிக்கிறது. வானிகல மாறுபாடுகைின் அடிப்பகேயில் ஆண்கே நான்கு 
பருவங்கைாகப் பிரிக்கலாம்: 

குைிரக்ாலம் : டிசம்பர ்முதல் பிப்ரவரி வகர 

முன் 
பருவமகழ/மகாகேக்காலம் 

: மாரச் ்முதல் மம வகர 

பருவமகழ : ஜூன் முதல் ஹசப்ேம்பர ்வகர 

பிந்கதய பருவமகழ : அக்மோபர ்முதல் நவம்பர ்வகர 

 

 

 

படம் 3.8 தளத்தின் குறிப்பிட்ட காற்மறாட்டம் மாைச் ்2022 முதல் மம 2022 வரை 

 

அட்டவரண 3.7: காற்றின் திரச மற்றும் காற்றின் மவகம் 

காற்றடிக்கும் திரச அதிை்பவண் % 

மமல்காற்று திகச ஹதன்மமற்கு (25 %) 

கீழ்க்காற்று திகச வேகிழக்கு (5%) 

அகமதியான சூழ்நிகலகை் (%) 6.8 % 

சராசரி மவகம் 7.9 mph 
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3.8.3    அடிப்பரட சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்க குத்தகக பகுதி மற்றும் அருகிலுை்ை 
கிராமங்கை் உே்பே 8 இேங்கைில் மாரச் ்2022 முதல் மம 2022 வகர ஆய்வுப் பகுதிக்குை் 
சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் கண்காணிக்கப்பே்ேது. கண்காணிப்பு இேங்கை் 
அே்ேவகண 3.8 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைன மற்றும் பேம் 3.11 இல் காே்ேப்பே்டுை்ைன. 

 

இப்பகுதியில் காற்று மாசுபாே்டின் பல்மவறு ஆதாரங்கை் அகழ்வு, நசுக்கும் 
நேவடிக்கககை் மற்றும் வாகன மபாக்குவரத்து ஆகும். அடிப்பகேக் காற்றின் தர 
ஆய்வின் (10-கிமீ சுற்றைவு) முதன்கமயான மநாக்கமானது, அடிப்பகேத் தகவகல 
உருவாக்குவதற்கு அப்பகுதியின் தற்மபாகதய காற்றின் தரத்கத மதிப்பிடுவதாகும். 
ஆய்வுப் பகுதியானது ஹபரும்பாலும் கிராமப்புறச ் சூழகலக் குறிக்கும் கல் சுரங்க 
குவாரிகை் மற்றும் ஹநாறுக்கிகை் உை்ைன. 

 

 பிராந்திய காலநிகல தரவு, ஆய்வுக் காலத்தில் காற்று வீசும் திகசகய அறிய 
வழிகாே்டியாகப் பயன்படுத்தப்பே்ேது. ஆய்வுக் காலத்தில் நிலவும் காற்றின் முக்கிய 
திகசகை், உணரத்ிறன் ஏற்பிகை், மனித குடியிருப்புகை் மற்றும் சுற்றியுை்ை சுரங்க 
நேவடிக்கககை் ஆகியவற்கறக் கருத்தில் ஹகாண்டு இேங்கை் அகேயாைம் 
காணப்பே்ேன. 

 

 சுவாச துகை்கை் (PM10), நுண் துகை்கை் (PM2.5), சல்பர ்கே ஆக்கசடு (SO2) மற்றும் 
கநே்ரஜன் ஆக்கசடுகை் (NOx) ஆகியவற்றின் அைவுகை் அடிப்பகே நிகலகய 
நிறுவுவதற்காக கண்காணிக்கப்பே்ேன. பிஎம் 10 ஆனது, வடிகே்டி காகிதங்கைில் 
சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரிகைின் உதவியுேன் மாதிரிகை் எடுக்கப்பே்ேது மற்றும் 
SO2& NOx ஆனது RD மாதிரிகளுேன் இகணக்கப்பே்ே இம்பிங்கரக்ைில் அந்தந்த 
உறிஞ்சுதல் ஊேகங்கைில் உறிஞ்சப்பே்டு ஸ்ஹபக்ே்மரா-ஃமபாே்மோஹமே்ரிக் 
முகறயில் பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பே்ேது. PM2.5 நுண் துகை் மாதிரிகை் உதவியுேன் 
கண்காணிக்கப்பே்ேது. குகறந்தபே்சம், அதிகபே்சம், சராசரி மற்றும் 98வது சதவீத 
மதிப்புகை் அகனத்து AAQ கண்காணிப்பு நிகலயங்கைிலும் கவனிக்கப்பே்ே மூல 
தரவுகைிலிருந்து கணக்கிேப்பே்டு முடிவுகை் அே்ேவகண 3.9 இல் 
சுருக்கப்பே்டுை்ைன. 

அட்டவரண 3.8: சுற்றுப்புற காற்றின் தைக் கண்காணிப்பு இடங்களின் 
விவைங்கள் 

 வ. 
எண் 

இருப்பிடக் 
குறியீடு 

இடம் தூைம் மற்றும் 

திரச 

ஒருங்கிரணப்
புகள் 

காற்றின் திரச 

w.r.t. திட்ட தளம் 

1. AAQ 1 முக்கிய மண்ேலம் திே்ேப் பகுதி   10°53'3.62"N, 

77° 4'41.79"E 

கமய மண்ேலம் 

2. AAQ 2 ஹதகினி கிராமம் 1.94 கிமீ, 

மமற்கு 
10°53'9.80"N, 

77° 3'34.80"E 

அருகிலுை்ை 
குடியிருப்பு  

3. AAQ 3 காரசம்சரி கிராமம் 2.33 கிமீ, 

ஹதன்மமற்கு 

10°52'14.01"N

, 77° 3'45.96"E 

மமல்காற்று 
ஹதன்மமற்கு 

4. AAQ 4 அரசம்பாகையம் 
கிராமம் 

5.50 கிமீ, 

ஹதன்மமற்கு 

10°50'49.31"N

, 77° 2'39.50"E 

மமல்காற்று 
ஹதன்மமற்கு 
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 வ. 
எண் 

இருப்பிடக் 
குறியீடு 

இடம் தூைம் மற்றும் 

திரச 

ஒருங்கிரணப்
புகள் 

காற்றின் திரச 

w.r.t. திட்ட தளம் 

5. AAQ 5 இகேயரப்ாகையம் 
அரசு மமல்நிகலப் 

பை்ைி 

5.45 கிமீ, 

வேகிழக்கு 

10°56'53.85"N

, 

76°57'38.17"E 

கீழ்க்காற்று 
வேகிழக்கு 

6. AAQ 6 S. N. பாகையம் 
கிராமம் 

9.01 கிமீ, 

வேகிழக்கு 

10°56'23.44"N

, 77° 8'29.16"E 

கீழ்க்காற்று 
வேகிழக்கு 

7. AAQ 7 ஹசே்டிபாகையம் 
கிராமம் 

5.51 கிமீ, 

வேமமற்கு 

10°54'43.56"N

, 77° 2'18.31"E 

குறுக்கு காற்று 
வேமமற்கு 

8. AAQ 8 பனப்பே்டி கிராமம் 2.56 கிமீ, 

ஹதன்கிழக்கு 

10°52'34.04"N

, 77° 6'1.05"E 

குறுக்கு காற்று 
ஹதன்கிழக்கு 

 

 

 
 

படம் 3.9: கண்காணிப்பு இடங்களுடன் கூடிய ஆய்வுப் பகுதி வரைபடம் 

 

அட்டவரண 3.9: சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகளின் சுருக்கம் 

 

மாதிைி எடுக்கப்பட்ட 

மததி 
- மாதிைி முரற ETS/STP/AIR-01 

பகுப்பாய்வு 

பதாடக்க மததி 

03.03.2022 மாதிைி அளவு - 

பகுப்பாய்வு முடிவு 

மததி 

29.05.2022 மபக்கிங் நிரல - 

மாதிைி 
எடுக்கப்பட்டது 

ETS ஊழியரக்ை் வானிரல நிலவைம் பதளிவு 
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துகள் பபாருள் PM-2.5 (μg/m3) 

நிரலய 

குறியீடு 
அதிகபட்சம் குரறந்தபட்சம் சைாசைி 98 சதவீத மதிப்பு 

AAQ-1 37.58 42.04 39.96 41.9 

AAQ-2 37.15 42.61 39.66 42.19 

AAQ-3 50.49 57.28 52.92 56.37 

AAQ-4 37.12 42.16 40.08 42.16 

AAQ-5 50.39 56.91 53.96 56.67 

AAQ-6 51.49 56.85 53.88 56.83 

AAQ-7 46.39 53.91 49.76 53.62 

AAQ-8 37.9 43.2 40.6 43.1 

துகள் பபாருள் PM-10 (μg/m3) 

AAQ-1 76.4 83.5 80.1 83.3 

AAQ-2 77.25 81.67 79.50 81.61 

AAQ-3 89.42 95.41 92.21 95.07 

AAQ-4 77.12 83.62 80.26 83.62 

AAQ-5 91.69 96.58 93.95 96.52 

AAQ-6 91.28 96.78 94.13 96.35 

AAQ-7 87.12 94.15 92.01 94.14 

AAQ-8 77.1 83.1 79.4 82.9 

சல்பை் ரட ஆக்ரஸடு SO2 (μg/m3) 

AAQ-1 10.52 12.94 11.80 12.81 

AAQ-2 9.56 11.89 10.90 11.79 

AAQ-3 13.46 15.76 14.40 15.61 

AAQ-4 10.24 12.58 11.34 12.54 

AAQ-5 13.25 15.59 14.32 15.48 

AAQ-6 12.49 14.94 13.50 14.83 

AAQ-7 12.75 16.38 14.51 16.12 

AAQ-8 10.19 13.24 11.42 12.92 

ரநட்ைஜன் ஆக்ரஸடு NO2 (μg/m3) 

 AAQ-1 20.19 22.96 21.83 22.9 

AAQ-2 19.14 23.59 21.04 23.39 

AAQ-3 23.46 27.41 24.68 27.30 
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AAQ-4 19.66 23.64 21.31 23.64 

AAQ-5 22.14 26.96 24.39 26.93 

AAQ-6 22.59 26.51 24.10 26.36 

AAQ-7 22.15 26.51 24.73 26.50 

AAQ-8 19.6 23.7 21.5 23.6 

காை்பன் மமானாக்ரசடு CO (mg/m3) 

 

 

AAQ-1 0.56 0.72 0.63 0.72 

AAQ-2 0.53 0.63 0.59 0.63 

AAQ-3 0.76 0.85 0.81 0.85 

AAQ-4 0.52 0.62 0.57 0.62 

AAQ-5 0.75 0.89 0.81 0.87 

AAQ-6 0.69 0.85 0.79 0.84 

AAQ-7 0.76 0.85 0.80 0.84 

AAQ-8 0.52 0.61 0.57 0.61 

 

3.8.4 முதன்ரம தைவுகளின் உற்றுமநாக்கல்: 

❖ ஆய்வுப் பகுதியில் PM2.5 ஹசறிவு ஆய்வுக் காலத்தில் 39.66 முதல் 53.96 μg/m3 வகர 

மாறுபடுகிறது. 

❖ ஆய்வுப் பகுதியில் PM10 ஹசறிவு ஆய்வுக் காலத்தில் 79.4 முதல் 94.13 μg/m3 வகர 

மாறுபடுகிறது. 

❖  ஆய்வுப் பகுதியில் SO2 ஹசறிவு ஆய்வுக் காலத்தில் 10.9 முதல் 14.51 μg/m3 வகர 

மாறுபடுகிறது. 

❖ ஆய்வுப் பகுதியில் NO2 ஹசறிவு ஆய்வுக் காலத்தில் 21.04 முதல் 24.73 μg/m3 வகர 

மாறுபடுகிறது. 

❖ ஆய்வுப் பகுதியில் CO ஹசறிவு ஆய்வுக் காலத்தில் 0.57 முதல் 0.81 mg/m3 வகர 

மாறுபடுகிறது. 

மமமல உை்ை முடிவுகைிலிருந்து, அகனத்து கண்காணிப்பு இேங்கைிலும் PM10, PM2.5, 

SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றுேன் கூடிய சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் CPCB ஆல் 

குறிப்பிேப்பே்ே அனுமதிக்கப்பே்ே வரம்புகளுக்குை் இருப்பகதக் காணலாம். 
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3.11  இரைசச்ல் சூழல் 

3.11.1  அடிப்பரட நிரல 

சுற்றுப்புற இகரசச்ல் நிகல கண்காணிப்பு 8 கண்காணிப்பு இேங்கைில் 

மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேது; சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்கத கண்காணிப்பதற்காக அகவ 

மதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ேன. இகரசச்ல் கண்காணிப்பு இேங்கைின் விவரங்கை் 

அே்ேவகண 3.10 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது மற்றும் பேம்-3.10 இல் 

காே்ேப்பே்டுை்ைது. கண்காணிப்பு நிகலயங்கை் மற்றும் முடிவுகை் அே்ேவகண 3.11 

இல் சுருக்கப்பே்டுை்ைன. 
 

அட்டவரண 3.10: ஆய்வுப் பகுதியில் சத்தம் மாதிைி இடங்கள் 

 

 வ. 
எண் 

இருப்பிடக் 
குறியீடு 

இடம் தூைம் மற்றும் திரச ஒருங்கிரணப்புகள் 

w.r.t. திட்ட தளம் 

1. N1 முக்கிய மண்ேலம் திே்ேப் பகுதி   10°53'3.62"N, 77° 4'41.79"E 

2. N2 ஹதகினி கிராமம் 1.94 கிமீ, மமற்கு 10°53'9.80"N, 77° 3'34.80"E 

3. N3 காரசம்சரி கிராமம் 2.33 கிமீ, ஹதன்மமற்கு 10°52'14.01"N, 77° 3'45.96"E 

4. N4 அரசம்பாகையம் கிராமம் 5.50 கிமீ, ஹதன்மமற்கு 10°50'49.31"N, 77° 2'39.50"E 

5. N5 இகேயரப்ாகையம் அரசு 
மமல்நிகலப் பை்ைி 

5.45 கிமீ, வேகிழக்கு 
10°56'53.85"N, 76°57'38.17"E 

6. N6 S. N. பாகையம் கிராமம் 9.01 கிமீ, வேகிழக்கு 10°56'23.44"N, 77° 8'29.16"E 

7. N7 ஹசே்டிபாகையம் கிராமம் 5.51 கிமீ, வேமமற்கு 10°54'43.56"N, 77° 2'18.31"E 

8. N8 பனப்பே்டி கிராமம் 2.56 கிமீ, ஹதன்கிழக்கு 10°52'34.04"N, 77° 6'1.05"E 
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படம் 3.10: ஒலி அளவு கண்காணிக்கும் இடங்கரளக் பகாண்ட ஆய்வுப் பகுதி 
வரைபடம் 

 

அட்டவரண 3.11: சுற்றுப்புற இரைசச்ல் நிரல கண்காணிப்பு முடிவுகள், [dB(A) 
 

மாதிைி எடுக்கப்பட்ட 

மததி 
- மாதிைி முரற ETS/STP/சத்தம்-01 

பகுப்பாய்வு பதாடக்க 

மததி 

14.05.2022 
மாதிைி அளவு - 

பகுப்பாய்வு முடிவு 

மததி 

15.05.2022 
மபக்கிங் நிரல - 

மாதிைி எடுக்கப்பட்டது 
ETS 

ஊழியரக்ை் 
பகுதியின் வரக பதாழிற்சாரல பகுதி 
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கண்காணிப்பு இடங்கள் 

பகுதியின் 

வரக பகல் மநை இரைசச்ல் நிரல 

(6AM-10AM) ( Leq :dB (A)) 

இைவு மநை இரைசச்ல் நிரல 

(இைவு 10 மணி - காரல 6 

மணி) 

( Leq :dB (A)) 

விரளவாக 

அளவு 

(CPCB படி): 

Leq 

   விரளவாக 

அளவு 

(CPCB படி): 

Leq 

முக்கிய மண்ேலம் வணிகம் 51.2 65 38.4 55 

ஹதகினி கிராமம் அகமதி 46.1 50 35.4 40 

கரசம்சரி கிராமம் வணிகம் 57.4 65 41.2 55 

அரசம்பாகையம் கிராமம் அகமதி 47.8 50 35.4 40 

இகேயரப்ாகையம் அரசு 

மமல்நிகலப் பை்ைி 
குடியிருப்பு 48.6 55 38.0 45 

எஸ்.என்.பாகையம் 

கிராமம் _ 
குடியிருப்பு 48.0 55 37.6 45 

ஹசே்டிபாகையம் கிராமம் குடியிருப்பு 52.1 55 38.1 45 

பனப்பே்டி கிராமம் குடியிருப்பு 51.0 55 48.1 45 
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3.9.2 விளக்கம்:  

மமமல உை்ை அே்ேவகணயில் இருந்து, கமய மண்ேலத்தில் பதிவுஹசய்யப்பே்ே 

அகனத்து கண்காணிப்பு இேங்கை் மற்றும் கிராமங்கைின் சுற்றுப்புற இகரசச்ல் 

அைவுகை் பகல் மநரத்தில் 46.1 முதல் 57.4 dB (A) Leq வகரயிலும், இரவில் 35.4 முதல் 48.1 

dB (A) Leq வகரயிலும் இருந்தது. . அகனத்து கண்காணிப்பு இேங்கை் மற்றும் 

கிராமங்கைில் சுற்றுப்புற இகரசச்ல் அைவுகை் பகல் மநரத்திற்கு 55 dB(A) மற்றும் இரவு 

மநரத்திற்கு 45 dB(A) அனுமதிக்கப்பே்ே வரம்புகளுக்குை் அனுசரிக்கப்பே்ேது. 
 

3.10  நீை் சூழல் 

3.10.1  நிலப்பைப்பு & வடிகால் முரற 

நிலப்பைப்பு  

குத்தககக்கு பயன்படுத்தப்பே்ே பகுதி தே்கேயான நிலப்பரப்கபக் காே்டுகிறது. சாய்வு 

ஹதன்மமற்குப் பகுதிகய மநாக்கி ஹமன்கமயாக இருக்கும். இப்பகுதியின் அதிகபே்ச 

உயரம் சராசரி கேல் மே்ேத்திலிருந்து 402 மீ (அதிகபே்சம்) ஆகும் 

 

பகுதியின் வடிகால் அரமப்பு 

பவானி ஆறு மகரை மாநிலத்தில் அகமதியான பை்ைத்தாக்கில் உருவாகி 

மமே்டுப்பாகையத்திலிருந்து மமற்மக 25 கிமீ ஹதாகலவில் மகாயம்புத்தூர ்

மாவே்ேத்தில் நுகழந்து வேகிழக்கு திகசயில் பாய்கிறது. இம்மாவே்ேத்தில் 1056 சதுர 

கிமலாமீே்ேர ் பரப்பைகவ இந்த நதி வடிகே்டுகிறது. ஹநாய்யல் ஆறு ஹவை்ைிங்கிரி 
மகலயில் உை்ை மபாலுவம்பே்டி பை்ைத்தாக்கில் உருவாகி சுவாமி முடியார ் என்று 

அகழக்கப்படுகிறது. மமலும் ஹதற்மக ஹபரியாரும் சின்னாரும் இகணந்துை்ைனர.் 

ஹபான்னானி ஆற்றின் முக்கிய நீராவிகைான பாலாறு, ஆழியாறு மற்றும் அப்பர ்

ஆகியகவ ஆகனமகல மகலயிலிருந்து உருவாகி, மாவே்ேத்தின் ஹதற்குப் பகுதியில் 

வேக்கு-வேமமற்கு திகசயில் பாய்கின்றன, ஆழியார ்மற்றும் திருமூரத்்தி அகணகை் 

முகறமய ஆழியாறு மற்றும் பாலாற்றில் அகமந்துை்ைன. ஹபரியாறு ஆற்றின் கிகை 

நதிகைான பரம்பிக்குைம் மற்றும் மசாகலயார ்ஓகேகை் மாவே்ேத்தின் ஹதன்மமற்கு 

பகுதியில் ஹதன்மமற்கு திகசயில் உை்ைது. பரம்பிக்குைம் ஆழியாறு திே்ேத்தின் ஒரு 

பகுதியான இந்த ஆற்றில் ஐந்து மமற்பரப்பு நீரத்்மதக்கங்கை் அகமந்துை்ைன. 

 

இந்த நகரம் இயற்ககயான நிலப்பரப்கபக் ஹகாண்டுை்ைது, வேக்கிலிருந்து ஹதற்கு 

மநாக்கியும் மமற்காக கிழக்கு மநாக்கியும் சாய்ந்துை்ைது. மகாயம்புத்தூரில் உை்ை 

இயற்கக வடிகால்கைான சங்கனூரப்ை்ைம், மவலாங்குறிசச்ி- சிங்காநல்லூர ்

வாய்க்கால், கணபதி-சிங்காநல்லூர ் வாய்க்கால், கற்மபராயன் மகாயில் வடிகால், 

மகாயில்மமடு வடிகால், ரயில்மவ ஃபீேர ் சாகலமயார வடிகால், திருசச்ி-சிங்கநல்மர 

மசாதகன வடிகால். மாநகராே்சி எல்கலக்குை் எே்டு ஹபரிய நீரந்ிகலகை் உை்ைன. 

ஹபரும்பாலான ஹதாே்டிகை் பாசனத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

(ஆதாரம்: (TNMINES) 9.pdf (tn.gov.in)) 

 

3.10.2 மரழப்பபாழிவு 

1901-2000 காலப்பகுதியில் ஆறு நிகலயங்கைில் இருந்து மகழவீழ்சச்ி தரவு 

பயன்படுத்தப்பே்ேது மற்றும் பகுப்பாய்வுகைின் ஆய்வு, மாவே்ேத்தில் சாதாரண 

வருோந்திர மகழப்ஹபாழிவு சுமார ்550 மிமீ முதல் 900 மிமீ வகர மாறுபடும் என்பகதக் 

காே்டுகிறது. இது மாவே்ேத்தின் கிழக்குப் பகுதியில் சூலூகரச ் சுற்றி (550 மிமீ) 

குகறந்தபே்ச அைவாகும். இது படிப்படியாக ஹதற்கு மநாக்கி அதிகரித்து, ஆகனமகல 

மகலகயச ் சுற்றி அதிகபே்ச நிகலகய அகேகிறது. வடிநிலப் பகுதியின் ஆண்டு 

சராசரி மகழயைவு 689.3 மிமீ ஆகும். 
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(ஆதாரம்: Microsoft Word - மகாயம்புத்தூர ்Bro-241108.rtf (cgwb.gov.in)) 

 

3.10.3   நீை்நிரல  

இந்த மாவே்ேம் நுண்துகைகை் மற்றும் பிைவுகை் ஹகாண்ே அகமப்புகைால் 

அடிக்மகாடிே்டுக் காே்ேப்பே்டுை்ைது. மாவே்ேத்தில் உை்ை முக்கியமான நீரந்ிகல 

அகமப்புகை் i) ஒருங்கிகணக்கப்போத வடிவங்கை் மற்றும் ii) வானிகல மற்றும் 

உகேந்த படிகப் பாகறகைால் அகமக்கப்பே்டுை்ைன. 

மாவே்ேத்தில் உை்ை நுண்துகை வடிவங்கை் வண்ேல் மற்றும் ஹகாலுவியத்தால் 

குறிக்கப்படுகின்றன. மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேத்தின் மமற்கு எல்கலப் பகுதியில் 

குறிப்பாக ஹநாய்யல் ஆற்றுப் படுககயின் சின்னத்தோகம் மற்றும் சிற்றசச்ாவடி 

துகணப் படுகககைில் ஹகாலுவல் வடிவங்கை் ஏற்படுகின்றன. இந்தப் பகுதியில் 

மமற்ஹகாை்ைப்பே்ே ஆய்வுகை், சின்னத்தோகம் படுககயில் மமற்குப் பகுதியில் உை்ை 

ஹகாலுவில் 60 முதல் 70 சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக மணல் மற்றும் கிராவல்ப் பாத்திகை் 

இருப்பதாகக் குறிப்பிடுகின்றன. சிற்றசச்ாவடி படுககயில் உை்ை ஹகாலுவல் ஹபாருை் 

ஹபரும்பாலும் மணல் மற்றும் கிராவல்கைின் கலகவயுேன் வண்ேல் மற்றும் கண்ோர ்

ஆகியவற்றால் ஆனது. நிலத்தடி நீர ் ஹகாழும்பில் நிலத்தடி நீரம்ே்ேம் ஏற்படுகிறது 

மற்றும் ஆழ்துகை கிணறுகை் மற்றும் ஆழ்துகை கிணறுகை் மூலம் அபிவிருத்தி 

ஹசய்யப்படுகிறது. இந்த ஆழமற்ற நீரந்ிகலகைின் ஆழ வரம்பு 34 முதல் 56 மீ வகர 

இருக்கும். இந்த நீரந்ிகலகைின் நிகறவுற்ற தடிமன் சித்திரசச்ாவடி படுககயில் சில 

மீே்ேரக்ை் முதல் சின்னதோகம் துகணப் படுககயில் கமயத்தில் 56 மீ வகர இருக்கும். 

நதி வண்ேல் ஹபரிய ஆற்றுப் பாகதகைில் நிகழ்கிறது. 

கடினமான ஒருங்கிகணக்கப்பே்ே படிகப் பாகறகை் வானிகல மற்றும் உகேந்த 

கிராகனே் க்னீஸ்கை், கிராகனே்டுகை், சாரம்னாககே்டுகை் மற்றும் பிற 

ஹதாேரப்ுகேய பாகறகைால் குறிப்பிேப்படுகின்றன. நிலத்தடி நீர ் ஹவயில் சூழ்ந்த 

நிகலயில் மற்றும் உகேந்த மண்ேலங்கைில் அகர வகரயறுக்கப்பே்ே சூழ்நிகலயில் 

ஏற்படுகிறது. மாவே்ேத்தின் ஹபரும்பகுதியில் உை்ை ஆழமற்ற நீரந்ிகலகை் 30 மீ 

ஆழத்தில் இருக்கும் அமத சமயம் மகாயம்புத்தூரய்ின் மமற்குப் பகுதியில் உை்ைது; 

அகவ 30 மீே்ேருக்கும் அதிகமாக உை்ைன. கிணறுகைின் ஆழம் 7 முதல் 45 m bgl வகர 

இருந்தது. 

மாவே்ேத்தில் உை்ை ஹபரிய விே்ேம் ஹகாண்ே கிணறுகைின் விகைசச்ல், படிகப் 

பாகறகைின் தே்பஹவப்ப நிகலகயத் தே்டுவதன் மூலம் 50 முதல் 300 எல்பிஎம் வகர 

இருக்கும் மற்றும் ஒரு நாகைக்கு 2 முதல் 4 மணி மநரம் வகர பம்பிங் ஹசய்ய முடியும். 

ஹபரிய விே்ேம் ஹகாண்ே கிணறுகைின் குறிப்பிே்ே திறன் 6.28 முதல் 200.00 lpm / m வகர 

படிகப் பாகறகைில் மசாதிக்கப்பே்ேது. வகரதல். 

50 முதல் 100 மீ ஆழத்தில் மதாண்ேப்பே்ே ஆழ்துகை கிணறுகைின் மகசூல், பல்மவறு 

அரசு நிறுவனங்கைால் முக்கியமாக வீே்டு மநாக்கங்களுக்காக 1 முதல் 5 லிபிஎஸ் வகர 

இருந்தது. மத்திய நிலத்தடி நீர ்வாரியத்தின் நிலத்தடி நீர ்ஆய்வுத் திே்ேத்தின் மபாது 304 

m bgl ஆழத்திற்கு மதாண்ேப்பே்ே ஹவற்றிகரமான ஆழ்துகை கிணறுகைின் விகைசச்ல் 
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<1 முதல் 10 lps வகர இருந்தது. கிணறுகைின் நீரந்ிகல மற்றும் கிணறு அைவுருக்கை் 

பரந்த மாறுபாே்கேக் காே்டுகின்றன. 

மாவே்ேத்தின் நீரம்ே்ேத்தின் ஆழம் பருவமகழக்கு முந்கதய காலத்தில் (மம 2006) 1.54 

முதல் 39.03 மீ பிஜிஎல் வகர மாறுபடுகிறது மற்றும் பருவமகழக்குப் பிந்கதய 

காலத்தில் (ஜனவரி 2007) 0.62 முதல் 36.42 மீ பிஜிஎல் வகர மாறுபடுகிறது. பருவகால 

ஏற்ற இறக்கம் நீர ்மே்ேத்தில் உயரக்வக் காே்டுகிறது, இது 0.34 முதல் 10.88 m bgl வகர 

இருக்கும். கபமசாஹமே்ரிக் ஹெே் பருவமகழக்கு முந்கதய காலத்தில் 1.47 முதல் 50.66 

மீ பிஜிஎல் (மம 2006) மற்றும் பருவமகழக்குப் பிந்கதய காலத்தில் (ஜனவரி 2007) 0.34 

முதல் 51.02 மீ பிஜிஎல் வகர மாறுபடுகிறது. 

(ஆதாரம்: Microsoft Word - மகாயம்புத்தூர ்Bro-241108.rtf (cgwb.gov.in)) 
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அட்டவரண 3.12: நீை் அட்டவரண நிரலரமகள் 

நீை்நிரல அளவுருக்கள் நீை் அட்டவரண 

நிபந்தரனகள் 

உள்மள 

      ொை்ட் ைாக் 

        பகுதிகள் 

வானிரல  

பகாண்டது 

எசச்ம் 

உரடந்த நீை்நிரல 

Lpm இல் குறிப்பிேே் மகசூல் - 0.015 - 

அைவுருக்கை் விகைசச்ல் Lpm 50 முதல் 300 வகர   

டிரான்ஸ்மிசிவிே்டி (T)m 2 / நாை் 1.49; 164.18 4-105 <1-1146 

ஊடுருவக்கூடிய தன்கம  

(மக) மீ/நாை் 

0.25; 26.75   

மசமிப்பு திறன் - - 9.1 x 10 -5 - 4.7 x 10 -3 

நீர ்மே்ேத்தின் ஆழம் 7 மீ முதல் 25 மீ 

(ஆதாரம் : Microsoft Word - க ோயம்புத்தூர் Bro-241108.rtf (cgwb.gov.in) ) 
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படம் 3.11: வடிகால் அரமப்பு 10 கிமீ சுற்றளவு 

 
 

அட்டவரண 3.13: நீை் நிரல 

விவைங்கள் திட்டம் 1 

நீை் அட்டவரண நிரல 

மகாகே காலத்தில் 60-68மீ 

மகழக்காலம் 58-63மீ 
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படம் 3.12 (a): திட்டத்திற்கு அருகில் திறந்த கிணறு & ஆழ்துரள கிணறு இடங்கள் 

திட்டம் 1 

 

படம் 3.12 (b): திட்டத்திற்கு அருகில் திறந்த கிணறு & ஆழ்துரள கிணறு இடங்கள் 

திட்டம் 2 
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படம் 3.12 (c): திட்டத்திற்கு அருகில் திறந்த கிணறு & ஆழ்துரள கிணறு இடங்கள் 

திட்டம் 3 

 

 

அட்டவரண 3.14: 1 கிமீ சுற்றளவு பகாண்ட ஆழ்துரளக் கிணறுகளில் பருவமரழக்கு 

முந்ரதய நீை்மட்டம் கவனிக்கப்பட்டது 

நிரலயக் 

குறியீடு 

அட்சமைரக தீை்க்கமைரக மாை்ச ் ஏப்ைல் மம சைாசைி 

நீை் நிரல bgl மீ 

A.  10°52'57.74"N 77° 4'51.94"E 62 64 67 64 

B.  10°52'49.45"N 77° 4'35.86"E 63 63 64 63 

C.  10°52'58.38"N 77° 4'6.89"E 66 66 66 66 

D.  10°52'53.23"N 77° 3'56.74"E 65 66 66 66 

E.  10°53'21.21"N 77° 4'13.25"E 64 65 65 65 

F.  10°53'24.20"N 77° 4'26.88"E 66 66 67 66 

G.  10°53'3.29"N 77° 5'11.09"E 65 66 66 66 

H.  10°52'39.22"N 77° 4'56.79"E 64 65 65 65 

I.  10°52'29.56"N 77° 4'34.62"E 65 66 66 66 

J.  10°52'34.04"N 77° 4'10.25"E 63 64 64 64 

K.  10°53'29.06"N 77° 5'16.99"E 65 66 65 65 
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3.10.6 புவி இயற்பியல் ஆய்வு 

IGIS ஹமன்ஹபாருைின் உதவியுேன் SSRMP-ATS கருவியால் அந்தப் பகுதியில் புவி 
இயற்பியல் ஆய்வு மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேது. 60 முதல் 65m bgl வகர ஆழத்தில் குகறந்த 
எதிரப்்பு காணப்படுகிறது. சுரங்க வாழ்நாை் முழுவதும் நீரந்ிகலகை் 
குறுக்கிடுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகை் எதுவும் இல்கல, மமலும் திே்ேப் பகுதியில் 
குறுக்கிடும் ஹபரிய நீரந்ிகலகை் எதுவும் இல்கல என்பது நிலப்பரப்பின்படி 
ஊகிக்கப்படுகிறது. இந்த முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்தின் காரணமாக ஸ்ே்ரீம், 
மசனல் திகசதிருப்ப மவண்டிய அவசியம் இல்கல. மகழக்காலத்தில் 60 மீ முதல் 65 மீ 
ஆழத்தில் எலும்பு முறிவு மற்றும் பிைவுகை் காரணமாக நிலத்தடி மே்ேங்கைில் 
இருந்து கசிவு நீர ்மசகரிப்பு சாத்தியம் உை்ைது. உகேந்த பகுதியில் இருந்து நீர ்கசிவு 
எதிரப்ாரக்்கப்பேவில்கல. 
3.10.6.1 முரற மற்றும் தைவு ரகயகப்படுத்தல் 

  பூமியின் மமற்பரப்பின் எதிரப்்புக் கே்ேகமப்பில் பக்கவாே்டு மற்றும் ஹசங்குத்து 
இகேநிறுத்தங்ககை வகரயறுப்பதற்கு மின்சார எதிரப்்பு முகற நன்கு 
நிறுவப்பே்டுை்ைது. தற்மபாகதய ஆய்வு ஹசங்குத்து மின் ஒலிகய (VES) பயன்படுத்தி 
ஹசங்குத்து மின்தகே கே்ேகமப்கப ஆழத்தில் வகரயறுக்கிறது. ஸ்க்லம்ஹபரக்ர ்
மின்முகனயானது ஒலி அைவீடுககைச ் ஹசய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்பே்ேது. இது 
ஓரினத்தன்கமயில் பக்கவாே்ோல் குகறந்த அைவு ஹசல்வாக்கு ஹசலுத்துகிறது மற்றும் 
அதிக ஆழமான விசாரகணகய வழங்கும் திறன் ஹகாண்ேது. இது நான்கு 
மின்முகனகை் மகாலினியர ் ஆகும், அங்கு ஹவைிப்புற மின்முகனகைில் 
மின்மனாே்ேத்கத தகரயில் அனுப்புகிறது மற்றும் உை் மின்முகனகை் சாத்தியமான 
மவறுபாே்கே அைவிடுகின்றன. 
 

அட்டவரண 3.13 1 கிமீ சுற்றளவில் கவனிக்கப்பட்ட நீை் நிரல எல்ரலகள் 
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  தற்மபாகதய ஆய்வு அதிகபே்ச மின்மனாே்ே மின்முகன பிரிப்பு AB/2 ஐப் 
பயன்படுத்துகிறது. இந்தக் கணக்ஹகடுப்பின் தரவுகை் ஹபாதுவாக அகமக்கப்பே்டு, 
சூமோ-பிரிவின் பண்கணயில் அகமக்கப்பே்டிருக்கும், இது மமற்பரப்பு எதிரப்்புத் 
திறகன மதாராயமாக அைிக்கிறது. மலயர ் ஹரசிஸ்டிவிே்டி மற்றும் ஜிமயா எலக்ே்ரிக் 
மலயர ் தடிமன் எனப்படும் மலயர ் அைவுருகவக் கணிக்க ஸ்க்லம்ஹபரக்ர ் விஇஎஸ் 
தரவின் தகலகீழாக இந்த நுே்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தற்மபாகதய ஆய்வின் 
முக்கிய குறிக்மகாை், அைவிேப்பே்ே தரவுகளுேன் ஒத்துப்மபாகும் ஒருபடிநிகலயில் 
ஹசங்குத்தாக மதடுவதாகும். ஒரு ஸ்க்லம்ஹபரக்ருக்கு, ஹவைிப்பகேயான எதிரப்்பில் 
பின்வருமாறு கணக்கிேலாம். 

 

ρa =      GΔV 

               I  

    நான் 

ΔV = ஹபறும் மின்முகனகளுக்கு இகேமய உை்ை சாத்தியமான மவறுபாடு 

G = வடிவியல் காரணி. 
பாகறகை் 10+14 ஓம்மீே்ேகர விே 10-8 வகரயிலான எதிரப்்பில் பரவலான 
மாறுபாே்கேக் காே்டுகின்றன. ஒரு பரந்த வககப்பாே்டில், 10-8 முதல் 1 ஓம்மீே்ேர ்
வரம்பில் விழும் பாகறககை ஒரு நல்ல கேத்திகைாக ஹதாகுக்கலாம். 1 முதல் 106 
ஓம்மீே்ேர ் இகேநிகல கேத்திகைாகவும், 106 முதல் 1012 ஓம்மீே்ேர ் வகர மமாசமான 
கேத்தியாகவும் இருக்கும். பாகறகை் மற்றும் மமற்பரப்பு கற்கைின் எதிரப்்பாற்றல், இது 
ஹபரும்பாலும் அதன் மபாமராசிே்டிகயச ் சாரந்்தது மற்றும் துகை திரவ எதிரப்்பானது 
ஆரச்ச்ியின் சே்ேத்தால் வகரயறுக்கப்படுகிறது, 
ρr = Fρw = a Ømρw 

ρr = பாகறகைின் எதிரப்்பாற்றல் 

ρw = பாகறயின் துகைகைில் உை்ை நீரின் எதிரப்்பாற்றல் 

எஃப் = உருவாக்கக் காரணி 
Ø = பகுதியைவு துகை அைவு 

A = 0.5 முதல் 2.5 வகரயிலான மதிப்புகை் ஹகாண்ே மாறிலிகை் 
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3.10.6.2 சை்மவ மலஅவுட் 

  மின்தகே ஆய்வுக்கான தைவகமப்பு தற்மபாகதய மற்றும் சாத்தியமான 
மின்முகன ஏற்பாே்டின் மதரக்வப் ஹபாறுத்தது, இது மின்முகன வரிகச என்று 
அகழக்கப்படுகிறது. இங்மக தற்மபாகதய ஆய்வு ஸ்க்லம்ஹபரக்ர ் வரிகசயுேன் 
கருதப்படுகிறது. இதில் தற்மபாகதய மின்முகன பிரிப்புக்கு தூரம் 
பயன்படுத்தப்பேலாம், அமத மநரத்தில் சாத்தியமான மின்முகன பிரிப்பு மூன்றில் 
இருந்து ஐந்தில் ஒரு பங்கு வகர இருக்கும். VES இல் உை்ை ஒரு சுவாரஸ்யமான அம்சம் 
பரஸ்பர ஹகாை்கக ஆகும், இது அைவிேப்பே்ே ஹவைிப்பகேயான எதிரப்்பின் மீது எந்த 
விகைவும் இல்லாமல் சாத்தியம் மற்றும் தற்மபாகதய மின்முகனயின் பரிமாற்றத்கத 
அனுமதிக்கிறது. 
  ஆய்வுக்காக பயன்படுத்தப்பே்ே கை உபகரணங்கை் ஆழமான மின்தகே மீே்ேரில் 
SSR – MP – AT மாதிரியுேன் உை்ைன. இந்த சிக்னல் ஸ்மேக்கிங் ஹரசிஸ்டிவிே்டி மீே்ேர ்
என்பது பூமியின் எதிரப்்பிற்கான பல புதுகம அம்சங்ககை உை்ைேக்கிய உயரத்ர தரவு 
ககயகப்படுத்தும் அகமப்பாகும். சீரற்ற பூமி இகரசச்ல்கைின் முன்னிகலயில், மூக்கு 
மரஷனுக்கான சமிக்கஞகய √N ஆல் மமம்படுத்தலாம், இதில் N என்பது அடுக்கப்பே்ே 
அைவீடுகைின் எண்ணிக்ககயாகும். இந்த SSR மீே்ேரில், மதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ே 
அடுக்குகை் வகரயிலான சராசரி அைவீடுகை் [1, (1+2)/2, (1+2+3)/3 ... (1+2...+16/16)] 
காே்ேப்படும் மற்றும் இறுதி சராசரி தானாகமவ மசமிக்கப்படும், நிகனவகத்தில் அதிக 
சிக்னல்கை் மற்றும் இகரசச்ல் விகிதத்கத அகேவதற்கான ஹகாை்ககககை 
பயன்படுத்துகிறது. மமமல உை்ை இந்த குறிகாே்டிகைின் அடிப்பகேயில் சிக்னல் 
ஸ்மேக்கிங் ஹரசிஸ்டிவிே்டி மீே்ேர ் (VES) ஹசங்குத்து மின்சார ஹரசிஸ்டிவிே்டி 
சவுண்டிங்கிற்கு பயன்படுத்தப்பே்ேது. 
 

படம் 3.14 பைசிஸ்டிவிட்டி சை்மவ ப்பைாஃரபல் 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நிலத்தடி மின்தகேயின் அைவீடுகை், தற்மபாகதய மின்முகனகை் (C1&C2) எனப்படும் 
இரண்டு மின்முகனகை் மூலம் மின்மனாே்ேத்கத அனுப்புவதன் மூலமும், சாத்தியமான 
மின்முகன (P1&P2) எனப்படும் மற்ற இரண்டு மின்முகனகை் மூலம் ஹபறப்படும் 
ஆற்றகல அைவிடுவதன் மூலமும் அடிப்பகேயில் ஹசய்யப்படுகிறது. தகரயில் 
அனுப்பப்பே மவண்டிய மின்மனாே்ேத்தின் அைவு தற்மபாகதய மின்முகனயில் உை்ை 
ஹதாேரப்ு எதிரப்்பு, தகர எதிரப்்பு மற்றும் ஆரவ்த்தின் ஆழம் ஆகியவற்கறப் 
ஹபாறுத்தது. 
ஆதாரம்: கைத் தரவு 
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அட்டவரண 3 16 VES இருப்பிடத்தின் GPS ஒருங்கிரணப்புகள் 

நிரலய 
எண் 

ஒருங்கிரணப்புகள் பசங்குத்து மின் ஒலி ஆழம் (மீ) 

நிரல 1 10°52'55.86"N 77° 4'22.65"E 100 மீ 

நிரல 2 10°53'0.88"N 77°4'36.23"E 100 மீ 

நிரல 3 10°53'2.95"N 77° 4'53.49"E 100 மீ 
 

3.12.6.3 தைவு வழங்கல் 

அட்டவரண 3.16 VES நிரலயத்தின் முடிவுகள் 1 

வ. எண் Ab/2 Mn/2 
வடிவியல் 

காைணி (G) 

எதிை்ப்பு 

ஓம்ஸில் மதிப்பு 

பவளிப்பரடயானது 

ஓம்ஸில் எதிை்ப்பு 

நிலை 1 

1 2 1 4.71 22.91 144.333 

2 4 1 23.55 9.24 232.2936 

3 6 1 54.95 5.55 313.797 

4 8 1 98.91 4.13 415.065 

5 10 1 155.45 3.39 532.3656 

6 10 5 23.55 16.61 417.5754 

7 15 5 62.8 7.61 490.0079 

8 20 5 117.75 4.91 585.9594 

9 30 5 274.75 3.05 842.837 

10 40 5 494.55 2.39 1185.775 

11 50 5 777.15 2.05 1128.013 

12 60 5 1122.55 2.05 625.865 

13 70 5 1530.75 1.3 455.39 

14 80 5 2001.75 1.69 3385.645 

15 90 5 2535.55 1.65 4186.281 

16 100 5 3132.15 1.63 5107.996 

நிரல 2 

1 2 1 4.71 21.91 103.20 

2 4 1 23.55 9.12 214.78 

3 6 1 54.95 5.43 298.38 

4 8 1 98.91 4.01 396.63 

5 10 1 155.45 3.27 508.32 

6 10 5 23.55 16.49 388.34 

7 15 5 62.8 7.49 470.37 

8 20 5 117.75 4.79 564.02 

9 30 5 274.75 2.93 805.02 

10 40 5 494.55 2.27 1122.63 

11 50 5 777.15 1.93 1499.90 

12 60 5 1122.55 1.93 2166.52 

13 70 5 1530.75 1.24 1898.13 

14 80 5 2001.75 1.62 3242.84 

15 90 5 2535.55 1.54 3904.75 

16 100 5 3132.15 1.58 4948.80 

நிரல 3 
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வ. எண் Ab/2 Mn/2 
வடிவியல் 

காைணி (G) 

எதிை்ப்பு 

ஓம்ஸில் மதிப்பு 

பவளிப்பரடயானது 

ஓம்ஸில் எதிை்ப்பு 

1 2 1 4.71 20.68 97.40 

2 4 1 23.55 9.18 216.19 

3 6 1 54.95 5.64 309.92 

4 8 1 98.91 4.26 421.36 

5 10 1 155.45 3.44 534.75 

6 10 5 23.55 15.98 376.33 

7 15 5 62.8 6.69 420.13 

8 20 5 117.75 4.79 564.02 

9 30 5 274.75 2.99 821.50 

10 40 5 494.55 2.65 1310.56 

11 50 5 777.15 1.99 1546.53 

12 60 5 1122.55 1.85 2076.72 

13 70 5 1530.75 1.29 1974.67 

14 80 5 2001.75 1.78 3563.12 

15 90 5 2535.55 1.69 4285.08 

16 100 5 3132.15 1.99 6232.98 
ஆதாரம்: கைத் தரவு 

 

 

 

STATION 1 

STATION 2 
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படம் 3.15 ஆழமான வரைபடத்திற்கு VES ஒலி எதிை்ப்பு 

3.10.6.4 புவி இயற்பியல் தைவு விளக்கம் 

விைக்கப்பே்ே தரவுகைிலிருந்து, ஆய்வு ஹசய்யப்பே்ே பகுதியில் அப்பகுதி மிதமான 

நிலத்தடி நீர ் திறகனக் ஹகாண்டுை்ைது என்று ஊகித்துை்ைது. இந்த சிறிய குவாரி 
பணியானது தகர மே்ேத்திற்கு மமல் உை்ைது மற்றும் நிலப்பரப்பு மகலப்பாங்கானது 

மற்றும் நிலத்தடி நீரில் குறிப்பிேத்தக்க தாக்கத்கத ஏற்படுத்தாது. நிலத்தடி நீரின் 

இருப்கபப் ஹபாறுத்து துகண மமற்பரப்பில் உை்ை ஓரினத்தன்கமயில் ஹசங்குத்தாக, 

பக்கவாே்டு மாறுபாடுககை ஆய்வு ஹசய்ய புவி இயற்பியல் தரவு ஹபறப்பே்ேது. 
 

3.10.7 தண்ணீை் மதரவ 

ஹமாத்த உத்மதச திே்ேத்திற்கான சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்கத்தில் 

ஹமாத்த நீர ் மதகவ 13.1 KLD என மதிப்பிேப்பே்டுை்ைது. சுரங்கப் பை்ைத்தில் 

மதங்கியுை்ை மகழநீரில் இருந்து (கிகேக்கும் மபாது) தூசிகய அேக்குவதற்கும், 

மதாே்ேம் அகமப்பதற்கும், அருகில் உை்ை கிராமங்கைில் இருந்து மேங்கர ் மூலம் 

தண்ணீர ் விநிமயாகம் ஹசய்யப்படும். அருகில் உை்ை கிராமங்கைில் இருந்து குடிநீர ்

வினிமயாகம் ஹசய்யப்படும். 
 

3.10.8 அடிப்பரட நிரல 

பல்மவறு கிராமங்கைில் உை்ை 7 நிலத்தடி நீர ் (ஆழ்துகை கிணறுகை் / ஆழ்துகை 

கிணறுகை்) மாதிரிகை் மற்றும் 2 மமற்பரப்பு நீர ்மாதிரிகை் மூலம் நிலத்தடி நீர ்மற்றும் 

மமற்பரப்பு நீரின் தற்மபாகதய நிகல மதிப்பிேப்பே்ேது. 
 

தகர மற்றும் மமற்பரப்பு நீரின் இயற்பியல் மவதியியல் பண்புகை் முகறமய 

அே்ேவகணகை் 3.18 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைன. 

அட்டவரண-3.17: நீை் மாதிைி இடங்களின் விவைங்கள் 

வ. 
எண். 

நிரலயக் 
குறியீடு 

இடங்கள் 
தூைம் மற்றும் 

திரச 
ஒருங்கிரணப்புகள் 

w.r.t Project Site 

நிலத்தடி நீை் 
1. 

GW 1 
ஹதகினி கிராமம் 1.94 கி.மீ, 

மமற்கு 
  10°53'3.62"N,  

77° 4'41.79"E 

2. GW 2 காரசம்சரி கிராமம் 2.33 கி.மீ, 
ஹதன்மமற்கு 

10°53'9.80"N,  

77° 3'34.80"E 

3. GW 3 அரசம்பாகையம் 
கிராமம் 

5.50 கி.மீ,  
ஹதன்மமற்கு 

10°52'14.01"N,  

77° 3'45.96"E 

STATION 3 
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வ. 
எண். 

நிரலயக் 
குறியீடு 

இடங்கள் 
தூைம் மற்றும் 

திரச 
ஒருங்கிரணப்புகள் 

w.r.t Project Site 

4. GW 4 இகேயரப்ாகையம் 
அரசு மமல்நிகல 
பை்ைி 

5.45 கி.மீ, 
வேகிழக்கு 

10°50'49.31"N,  

77° 2'39.50"E 

5. GW 5 S.N.பாகையம் கிராமம் 9.01 கி.மீ, 
வேகிழக்கு 

10°56'53.85"N, 

76°57'38.17"E 

6. GW 6 ஹசே்டிபாகையம் 
கிராமம் 

5.51 கி.மீ, 
வேமமற்கு 

10°56'23.44"N,  

77° 8'29.16"E 

7. GW 7 பனப்பே்டி கிராமம் 2.56 கி.மீ 
ஹதன்கிழக்கு 

10°54'43.56"N,  

77° 2'18.31"E 

மமற்பைப்பு நீை் 
1. 

SW 1 பை்ைபாகையம் ஏரி 12.78கி.மீ, 
வேமமற்கு 

10°59'26.41"N,  

77° 4'42.15"E 

2. 
SW 2 ஹவை்ைலூர ்ஏரி 11.7கி.மீ, வேக்கு 

10°58'34.55"N,  

77° 0'29.62"E 

 

 

 

 

படம் 3.16: நீை் கண்காணிப்பு இடங்கள் 
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அட்டவரண 3.18 (a): மமற்பைப்பு நீைின் இயற்பியல்-மவதியியல் பண்புகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வ. 

எண். 
மசாதரன அளவுரு அலகு SW1 (பள்ளபாரளயம் ஏைி) SW2 (பவள்ளலூை் ஏைி) மசாதரன முரற 

1 pH - 7.36 7.56 IS:3025(பாகம்-11) 

2 ஹவப்ப நிகல OC 29.5 22.3 IS:3025(பாகம்-09) 

3 ஹகாந்தைிப்பு NTU 5.3 10 IS:3025(பாகம்-10) 

4 கேத்துத்திறன் @25°C μs/ஹச.மீ. 401.4 742.0 IS:3025(பாகம்-14) 

5 
ஹமாத்த சஸ்ஹபண்ே ்

சாலிே ்
mg/l 21 23.6 

IS:3025(பாகம்-17) 

6 
உயிரியல் ஆக்ஸிஜன் 

மதகவ (அதிகபே்சம்) 
mg/L 10.30 8.00 

IS:3025(பாகம்-44) 

7 
ககரந்த ஆக்ஸிஜன் (O2 

ஆக) நிமிேம். 
mg/L 7.4 7.4 

IS:3025(பாகம்-38) 

8 கால்சியம் ( CA ஆக ) mg/L 27.40 25.60 IS:3025(பாகம்-40) 

9 ஹமக்னீசியம் (Mg ஆக) mg/L 20.90 11.66 IS:3025(பாகம்-46) 

மாதிைி எடுக்கப்பட்ட 

மததி 

24.05.2022 மாதிைி முரற STP/WATER-02 

பகுப்பாய்வு பதாடக்க 

மததி 

25.05.2022 மாதிைி அளவு 2.0+ 0.5 லிே்ேர ்

பகுப்பாய்வு முடிவு மததி 31.05.2022 மபக்கிங் நிரல சீல் கவக்கப்பே்ேது 

மாதிைி எடுக்கப்பட்டது ETS ஊழியரக்ை் மபக் பசய்யப்பட்ட IN PVC மற்றும் கண்ணாடி 

பாே்டில் 
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வ. 

எண். 
மசாதரன அளவுரு அலகு SW1 (பள்ளபாரளயம் ஏைி) SW2 (பவள்ளலூை் ஏைி) மசாதரன முரற 

10 
குமைாகரடு( Cl ஆக 

),அதிகபே்சம் 
mg/L 21.31 38.57 

IS:3025(பாகம்-32) 

11 இரும்பு(F ஆக),அதிகபே்சம் mg/L 2.13 0.48 IS:3025(பாகம்-53) 

12 
ஃவுளூகரடு(F 

ஆக),அதிகபே்சம் 
mg/L 1.23 0.21 

IS:3025(பாகம்-60) 

13 
ஹமாத்த ககரந்த 

திேமானது 
mg/L 251 435 

IS:3025(பாகம்-16) 

14 நிறம் mg/L <5.0 <5.0 IS:3025(பாகம்-04) 

15 நாற்றம் - Unobj . Unobj . IS-3025(பாகம்-05) 

16 மபாரான் (B ஆக) mg/L <0.1 <0.1 IS:3025(பாகம்-57) 

17 
ஹமாத்த கடினத்தன்கம 

(CaCO3 ஆக) 
mg/L 176 212.00 IS:3025(பாகம்-21) 

18 
சல்மபே் (SO4 

ஆக)அதிகபே்சம் 
mg/L 56.2 32.93 IS:3025(பாகம்-24) 

19 பாஸ்மபே் (P ஆக) mg/L 123.00 3.28 IS:3025(பாகம்-31) 

20 மசாடியம் (N ஆக) mg/L 0.6 25.84 IS:3025(பாகம்-45) 

21 மாங்கனீசு ( Mn ஆக ) mg/L <0.1 <0.1 IS:3025(பாகம்-59) 

22 ஹமாத்த Cromiun (Cr ஆக) mg/L <0.05 <0.05 IS:3025(பாகம்-52) 

23 துத்தநாகம் (Zn ஆக) mg/L 2.36 0.18 IS:3025(பாகம்-49) 

24 ஹபாே்ோசியம் (K ஆக) mg/L 6.90 4.53 IS:3025(பாகம்-45) 

25 கநே்மரே் (NO3 ஆக) mg/L 0.02 5.73 IS: 3025 (பாகம்-34) 
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வ. 

எண். 
மசாதரன அளவுரு அலகு SW1 (பள்ளபாரளயம் ஏைி) SW2 (பவள்ளலூை் ஏைி) மசாதரன முரற 

26 காே்மியம் (சிடியாக) mg/L <0.01 <0.01 IS-3025(பாகம்-41) 

27 முன்னணி ( Pb ஆக ) mg/L <0.01 <0.01 IS:3025(பாகம்-47) 

28 ஹசம்பு (Cu ஆக) mg/L <0.01 <0.01 IS:3025(பாகம்-42) 

29 
இரசாயன ஆக்ஸிஜன் 

மதகவ 
mg/L 15.0 32.00 IS-3025(பாகம்-58) 

30 ஆரச்னிக் ( எனவாக ) mg/L <0.01 <0.01 IS:3025(பாகம்-37) 

31 கநே்கரே் (NO2 ஆக) mg/L <0.1 <0.1 IS: 3025 (பாகம்-34) 

32 
ஹமாத்த ஹகல்ோல் 

கநே்ரஜன் 
mg/L <0.1 <0.1 IS: 3025 (பாகம்-34) 

33 
பிமனாலிக் கலகவ 

(C6H5OH ஆக) 
mg/L <0.001 <0.001 IS: 3025 (பாகம்-43) 

34 
அமயானிக் சவரக்்காரம் 

(MBAS ஆக) 
mg/L <0.1 <0.1 

IS 13428 இன் 

இகணப்பு மக 

35 அம்மமானியா mg/L <0.1 <0.1 IS: 3025 (பாகம்-34) 

36 அலுமினியம் (அல்) mg/L <0.01 <0.01 IS:3025(பாகம்-55) 

37 நிக்கல் (நியாக) mg/L <0.01 <0.01 IS:3025(பாகம்-54) 

38 பாதரசம் (Hg ஆக) mg/L <0.001 <0.001 IS-3025(பாகம்-48) 

39 மகாபால்ே் (கூோக) mg/L <0.5 <0.5 IS:3025(பாகம்-2) 

40 உப்புத்தன்கம mg/L 0.389 0.421 APHA 

41 ஹமாத்த மகாலிஃபாரம்் MPN/100mL 120.0 120.0 IS:1622 

42 F. மகாலிஃபாரம்் MPN/100mL 56.0 56.0 IS:1622 
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அட்டவரண 3.18 (b): நிலத்தடி நீைின் இயற்பியல்-மவதியியல் பண்புகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வ. 
எண். 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு 
GW1 

( பதகினி ) 

GW2 

( காைசம்சைி ) 
 

GW3 

(அைசம் 

பாரளயம் ) 
 

GW4 

(எரடயாை் 
பாரளயம்) 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு (IS:10500: 2012 இன் படி) 
மசாதரன 
முரற 

விரும்பத்தக்கது அனுமதிக்கப்பட்டது 

1 
ஹவப்ப 
நிகல 

oC 31.3 30.1 31.5 32.8 
குறிப்பிேப்பேவில்
கல 

குறிப்பிேப்பேவில்கல 
IS:3025(பாகம்-
11) 

மாதிைி எடுக்கப்பட்ட 

மததி 

24.05.2022 மாதிைி முரற STP/WATER-01 

பகுப்பாய்வு பதாடக்க 

மததி 

25.05.2022 மாதிைி அளவு 2.0+ 0.5 லிே்ேர ்

பகுப்பாய்வு முடிவு மததி 31.05.2022 மபக்கிங் நிரல சீல் கவக்கப்பே்ேது 

மாதிைி எடுக்கப்பட்டது ETS ஊழியரக்ை் மபக் பசய்யப்பட்ட IN PVC மற்றும் கண்ணாடி 

பாே்டில் 
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வ. 
எண். 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு 
GW1 

( பதகினி ) 

GW2 

( காைசம்சைி ) 
 

GW3 

(அைசம் 

பாரளயம் ) 
 

GW4 

(எரடயாை் 
பாரளயம்) 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு (IS:10500: 2012 இன் படி) 
மசாதரன 
முரற 

விரும்பத்தக்கது அனுமதிக்கப்பட்டது 

2 நிறம் 
மெச
ன் 

<5 <5 <5 <5 5 15 
IS:3025(பாகம்-
09) 

3 நாற்றம் … 
ஒத்துக்ஹகா
ை்ைக்கூடிய
து 

ஒத்துக்ஹகாை்
ைக்கூடியது 

ஒத்துக்ஹகாை்
ைக்கூடியது 

ஒத்துக்ஹகா
ை்ைக்கூடிய
து 

ஒத்துக்ஹகாை்ைக்
கூடியது 

ஒத்துக்ஹகாை்ைக்கூடியது 
IS:3025(பாகம்-
10) 

4 சுகவ … 
ஒத்துக்ஹகா
ை்ைக்கூடிய
து 

ஒத்துக்ஹகாை்
ைக்கூடியது 

ஒத்துக்ஹகாை்
ைக்கூடியது 

ஒத்துக்ஹகா
ை்ைக்கூடிய
து 

ஒத்துக்ஹகாை்ைக்
கூடியது 

ஒத்துக்ஹகாை்ைக்கூடியது 
IS:3025(பாகம்-
14) 

5 pH … 7.98 8.01 8.31 8.05 6.5 - 8.5 தைரவ்ு இல்கல 
IS:3025(பாகம்-
17) 

6 
ஹகாந்தைிப்
பு 

NTU <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1 5 
IS:3025(பாகம்-
44) 

7 

ஹமாத்த 
ககரந்த 
திேப்ஹபாரு
ை்கை்,(டிடிஎ
ஸ்) 

mg/L 1786.0 1632.0 1411.0 1710.0 500 2000 

IS:3025(பாகம்-
38) 

8 
ஃவுளூகரடு
,(எஃப்) mg/L 0.69 0.76 0.49 0.97 1 1.5 

IS:3025(பாகம்-
40) 

9 

ஹமாத்த 
காரத்தன்
கம, 
(CaCO3) 

mg/L 484.0 456.0 456.0 512.0 200 600 

IS:3025 
(பாகம்-46) 

10 

ஹமாத்த 
கடினத்தன்
கம, 
(CaCO3) 

mg/L 451.0 413.0 492.0 760.0 200 600 

IS:3025 
(பாகம்-32) 

11 
கால்சியம், ( 
Ca ) mg/L 157.6 146.3 116.0 150.4 75 200 

IS:3025 
(பாகம்-53) 

12 
குமைாகர
டு,( Cl ) mg/L 76.3 125.24 367.00 398.80 250 1000 

IS:3025 
(பகுதி-60) 
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வ. 
எண். 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு 
GW1 

( பதகினி ) 

GW2 

( காைசம்சைி ) 
 

GW3 

(அைசம் 

பாரளயம் ) 
 

GW4 

(எரடயாை் 
பாரளயம்) 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு (IS:10500: 2012 இன் படி) 
மசாதரன 
முரற 

விரும்பத்தக்கது அனுமதிக்கப்பட்டது 

13 
ஹமக்னீசிய
ம், ( Mg) mg/L 48.1 37.9 39.3 93.3 30 100 

IS:3025 
(பாகம்-16) 

14 
கநே்மரே், 
(NO3) 

mg/L 23.60 21.10 18.17 15.14 45 தைரவ்ு இல்கல 
IS:3025 
(பாகம்-04) 

15 
சல்மபே் , 
(SO4) 

mg/L 293.8 217.9 212.3 311.1 200 400 
IS-3025 
(பாகம்-05) 

16 
மபாமரான்,(
பி) mg/L 0.12 0.16 <0.1 0.16 0.5 1 

IS:3025 
(பாகம்-57) 

17 
அலுமினிய
ம் , 
(அல்) 

mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.2 
IS:3025 
(பாகம்-21) 

18 
ஆரச்னிக்,(
என) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.05 

IS:3025 
(பாகம்-24) 

19 
காே்மியம், 
(சிடி) ug /L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 தைரவ்ு இல்கல 

IS:3025 
(பாகம்-31) 

20 
குமராமியம்
, 
(Cr) 

mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
குறிப்பிேப்பேவில்
கல 

குறிப்பிேப்பேவில்கல 
IS:3025 
(பாகம்-45) 

21 
தாமிரம்,(Cu
) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.05 1.5 

IS:3025 
(பாகம்-59) 

22 இரும்பு,(Fe) mg/L 0.81 0.62 0.19 0.21 1 தைரவ்ு இல்கல 
IS:3025 
(பாகம்-52) 

23 
முன்னணி,( 
பிபி ) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 தைரவ்ு இல்கல 

IS:3025 
(பாகம்-49) 

24 
மாங்கனீசு, 
( மி.நி ) mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.3 

IS:3025 
(பாகம்-45) 

25 
பாதரசம், 
(Hg) 

mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 தைரவ்ு இல்கல 
IS: 3025 
(பாகம்-34) 

26 
ஹசலினிய
ம் 
(ஹச) 

mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 தைரவ்ு இல்கல 
IS-3025 
(பகுதி-41) 
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வ. 
எண். 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு 
GW1 

( பதகினி ) 

GW2 

( காைசம்சைி ) 
 

GW3 

(அைசம் 

பாரளயம் ) 
 

GW4 

(எரடயாை் 
பாரளயம்) 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு (IS:10500: 2012 இன் படி) 
மசாதரன 
முரற 

விரும்பத்தக்கது அனுமதிக்கப்பட்டது 

27 
துத்தநாகம்,
(Zn) mg/L 0.42 0.64 <0.1 0.96 5 15 

IS:3025 
(பாகம்-47) 

28 
அமயானிக் 
மசாப்பு 
(MBAS) 

mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 1 
IS:3025 
(பகுதி-42) 

29 
கனிம 
எண்ஹணய் 

mg/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 தைரவ்ு இல்கல 
IS-3025 
(பாகம்-58) 

30 
பிமனாலிக் 
கலகவ 
(C6H5OH) 

mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.002 
IS:3025 
(பாகம்-37) 

31 

ஹமாத்த 
மகஹஜல்ோ
ல் 
கநே்ரஜன் 

mg/L 

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 
குறிப்பிேப்பேவில்
கல 

குறிப்பிேப்பேவில்கல 
IS: 3025 
(பாகம்-34) 

32 
ஹவை்ைி 
(ஏஜியாக) 

mg/L 
<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1 குறிப்பிேப்பேவில்கல 

IS: 3025 
(பாகம்-34) 

33 
ஹமாத்த 
அம்மமானி
யா 

mg/L 
<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 குறிப்பிேப்பேவில்கல 

IS: 3025 
(பாகம்-43) 

34 
ஹபாே்ோசி
யம் (K ஆக) 

mg/L 
29.7 66.25 7.88 144.62 

குறிப்பிேப்பேவில்
கல 

குறிப்பிேப்பேவில்கல 
IS 13428 இன் 
இகணப்பு 
மக 

35 
மசாடியம் 
(நா என) 

mg/L 
45.8 75.14 12.92 196.07 

குறிப்பிேப்பேவில்
கல 

குறிப்பிேப்பேவில்கல 
IS: 3025 
(பாகம்-34) 

36 
கேத்துத்தி
றன் 

μs/ஹச.
மீ 

2219.0 2013 1734 2714 
குறிப்பிேப்பேவில்
கல 

குறிப்பிேப்பேவில்கல 
IS:3025 
(பாகம்-55) 

37 
ஹமாத்த 
மகாலிஃபா
ரம்் 

MPN/10
0mL 

கண்டுபிடி
க்க 
பேவில்கல 
(<2) 

கண்டுபிடிக்க 
பேவில்கல 
(<2) 

கண்டுபிடிக்
க பேவில்கல 
(<2) 

கண்டுபிடிக்
க 
பேவில்கல 
(<2) 

கண்ேறிய முடியாது 

IS:3025 
(பாகம்-54) 
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வ. 
எண். 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு 
GW1 

( பதகினி ) 

GW2 

( காைசம்சைி ) 
 

GW3 

(அைசம் 

பாரளயம் ) 
 

GW4 

(எரடயாை் 
பாரளயம்) 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு (IS:10500: 2012 இன் படி) 
மசாதரன 
முரற 

விரும்பத்தக்கது அனுமதிக்கப்பட்டது 

38 
எஸ்ஹகரிச்
சியா 
மகாகல 

MPN/10
0mL 

இல்லாதது இல்லாதது இல்லாதது இல்லாதது கண்ேறிய முடியாது 
IS-3025 
(பகுதி-48) 

 

 

வ. எண். மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு GW5 

(S.N. 

.பாரளயம்) 

GW6 

(பசட்டிபாரள
யம்) 

 

GW7 

(பணப்பட்டி) 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு (IS:10500: 2012 இன் படி) மசாதரன 
முரற 

விரும்பத்தக்கது அனுமதிக்கப்பட்டது 

1 ஹவப்ப நிகல oC 33.3 32.1 33.3 குறிப்பிேப்பேவில்கல குறிப்பிேப்பேவில்கல 
IS:3025 
(பாகம்-11) 

2 நிறம் 
மெச
ன் 

<5 
<5 
 

<5 5 15 
IS:3025 
(பாகம்-09) 

3 நாற்றம் … 
ஒத்துக்ஹகாை்
ைக்கூடியது 

ஒத்துக்ஹகாை்ை
க்கூடியது 

ஒத்துக்ஹகாை்ைக்
கூடியது 

ஒத்துக்ஹகாை்ைக்கூடி
யது 

ஒத்துக்ஹகாை்ைக்கூடிய
து 

IS:3025 
(பாகம்-10) 

4 சுகவ … 
ஒத்துக்ஹகாை்
ைக்கூடியது 

ஒத்துக்ஹகாை்ை
க்கூடியது 

ஒத்துக்ஹகாை்ைக்
கூடியது 

ஒத்துக்ஹகாை்ைக்கூடி
யது 

ஒத்துக்ஹகாை்ைக்கூடிய
து 

IS:3025 
(பாகம்-14) 

5 pH … 8.04 8.09 8.01 6.5 - 8.5 தைரவ்ு இல்கல 
IS:3025 
(பாகம்-17) 

6 ஹகாந்தைிப்பு NTU <0.5 <0.5 <0.5 1 5 
IS:3025 
(பாகம்-44) 

7 
ஹமாத்த ககரந்த 
திேப்ஹபாருை்க
ை்,(டிடிஎஸ்) 

mg/L 1567.0 1612.0 1567.0 500 2000 
IS:3025 
(பாகம்-38) 

8 
ஃவுளூகரடு,(எஃ
ப்) mg/L 0.33 0.63 0.60 1 1.5 

IS:3025 
(பாகம்-40) 

9 
ஹமாத்த 
காரத்தன்கம, 
(CaCO3) 

mg/L 354.0 465.0 213.0 200 600 
IS:3025 
(பாகம்-46) 

10 
ஹமாத்த 
கடினத்தன்கம, mg/L 453.0 561.0 397.0 200 600 

IS:3025 
(பாகம்-32) 
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வ. எண். மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு GW5 

(S.N. 

.பாரளயம்) 

GW6 

(பசட்டிபாரள
யம்) 

 

GW7 

(பணப்பட்டி) 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு (IS:10500: 2012 இன் படி) மசாதரன 
முரற 

விரும்பத்தக்கது அனுமதிக்கப்பட்டது 

(CaCO3) 

11 கால்சியம், ( Ca ) mg/L 111.0 104.0 25.6 75 200 
IS:3025 
(பாகம்-53) 

12 குமைாகரடு,( Cl ) mg/L 312.00 211.00 378.00 250 1000 
IS:3025 
(பாகம்-60) 

13 
ஹவைிமம், 
(Mg) 

  39.0 42.0 32.0 30 100 
IS:3025 
(பாகம்-16) 

14 
கநே்மரே், 
(NO3) 

mg/L 17.80 19.30 11.00 45 தைரவ்ு இல்கல 
IS:3025 
(பாகம்-04) 

15 
சல்மபே் , 
(SO4) 

mg/L 208.9 175.3 21.0 200 400 
IS-3025 
(பாகம்-05) 

16 மபாமரான்,(பி) mg/L <0.1 <0.1 <0.1 0.5 1 
IS:3025 
(பாகம்-57) 

17 
அலுமினியம் , 
(அல்) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.2 

IS:3025(பாக
ம்-21) 

18 ஆரச்னிக்,(என) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.05 
IS:3025 
(பாகம்-24) 

19 
காே்மியம், 
(சிடி) ug /L <0.001 <0.001 <0.001 0.003 தைரவ்ு இல்கல 

IS:3025 
(பாகம்-31) 

20 
குமராமியம், 
(Cr) 

mg/L <0.01 <0.01 <0.01 குறிப்பிேப்பேவில்கல குறிப்பிேப்பேவில்கல 
IS:3025 
(பாகம்-45) 

21 தாமிரம்,(Cu) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.05 1.5 
IS:3025 
(பாகம்-59) 

22 இரும்பு,(Fe) mg/L 0.30 0.20 0.38 1 தைரவ்ு இல்கல 
IS:3025 
(பாகம்-52) 

23 முன்னணி,( பிபி ) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 தைரவ்ு இல்கல 
IS:3025 
(பாகம்-49) 

24 
மாங்கனீசு, 
( மி.நி ) mg/L <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.3 

IS:3025 
(பாகம்-45) 

25 
பாதரசம், 
(Hg) 

mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.001 தைரவ்ு இல்கல 
IS: 3025 
(பாகம்-34) 

26 ஹசலினியம் mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 தைரவ்ு இல்கல IS-3025 
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வ. எண். மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு GW5 

(S.N. 

.பாரளயம்) 

GW6 

(பசட்டிபாரள
யம்) 

 

GW7 

(பணப்பட்டி) 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு (IS:10500: 2012 இன் படி) மசாதரன 
முரற 

விரும்பத்தக்கது அனுமதிக்கப்பட்டது 

(ஹச) (பாகம்-41) 

27 துத்தநாகம்,(Zn) mg/L <0.1 0.45 <0.1 5 15 
IS:3025 
(பாகம்-47) 

28 
அமயானிக் 
மசாப்பு 
(MBAS) 

mg/L <0.1 <0.1 <0.1 0.2 1 
IS:3025 
(பாகம்-42) 

29 
கனிம 
எண்ஹணய் 

mg/L <0.5 <0.5 <0.5 0.5 தைரவ்ு இல்கல 
IS-3025 
(பாகம்-58) 

30 
பிமனாலிக் 
கலகவ 
(C6H5OH) 

mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.002 
IS:3025 
(பாகம்-37) 

31 
ஹமாத்த 
மகஹஜல்ோல் 
கநே்ரஜன் 

mg/L 
<0.5 <0.5 <0.5 குறிப்பிேப்பேவில்கல குறிப்பிேப்பேவில்கல 

IS: 3025 
(பாகம்-34) 

32 
ஹவை்ைி 
(ஏஜியாக) 

mg/L 
<0.01 <0.01 <0.01 0.1 குறிப்பிேப்பேவில்கல 

IS: 3025 
(பாகம்-34) 

33 
ஹமாத்த 
அம்மமானியா 

mg/L 
<0.5 <0.5 <0.5 0.5 குறிப்பிேப்பேவில்கல 

IS: 3025 
(பாகம்-43) 

34 
ஹபாே்ோசியம் (K 
ஆக) 

mg/L 
8.33 8.78 8.33 குறிப்பிேப்பேவில்கல குறிப்பிேப்பேவில்கல 

IS 13428 இன் 
இகணப்பு 
மக 

35 
மசாடியம் 
(நா என) 

mg/L 
11.74 12.82 11.74 குறிப்பிேப்பேவில்கல குறிப்பிேப்பேவில்கல 

IS: 3025 
(பாகம்-34) 

36 கேத்துத்திறன் μs/ஹச.மீ 1958.75 2714 1958 
குறிப்பிேப்பேவில்கல 
_ 

குறிப்பிேப்பேவில்கல 
IS:3025 
(பாகம்-55) 

37 
ஹமாத்த 
மகாலிஃபாரம்் 

MPN/100
mL 

கண்ேறியப்பே
வில்கல (<2) 

கண்ேறியப்பே
வில்கல (<2) 

கண்ேறியப்பேவி
ல்கல (<2) கண்ேறிய முடியாது 

IS:3025 
(பாகம்-54) 

38 
எஸ்ஹகரிசச்ியா 
மகாகல 

MPN/100
mL 

இல்லாதது இல்லாதது இல்லாதது கண்ேறிய முடியாது 
IS-3025 
(பாகம்-48) 
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3.10.9 முடிவு விவாதம் 

3.10.9.1 நிலத்தடி நீை் தைம் 

நிலத்தடி நீரின் இயற்பியல்-மவதியியல் பண்புகை் மமமல உை்ை அே்ேவகணயில் 

வழங்கப்பே்டுை்ைன மற்றும் தரநிகலகளுேன் ஒப்பிேப்படுகின்றன. மசகரிக்கப்பே்ே 

நீர ் மாதிரிகைின் pH 7.98 முதல் 8.31 வகர மற்றும் ஏற்றுக்ஹகாை்ைக்கூடிய வரம்பு 6.5 

முதல் 8.5 வகர இருந்தது. ஹமாத்த ககரந்த திேப்ஹபாருை்கை் அகனத்து 

மாதிரிகைிலும் 1411 முதல் 1786 மி.கி/லி வரம்பில் காணப்பே்ேன. 7 இேங்கைில் 

மசகரிக்கப்பே்ே அகனத்து மாதிரிகளுக்கும் ஹமாத்த கடினத்தன்கம 397 முதல் 760 

mg/L வகர மாறுபடுகிறது. 

 

அகனத்து மாதிரிகைிலும், இரும்புச ்சத்து 0.19 முதல் 0.81 மி.கி/லி, கநே்மரே் 11 முதல் 

23.6 மி.கி./லி, ஃவுளூகரடு 0.33 முதல் 0.97 மி.கி/லி, குமைாகரடு 76.32 முதல் 398.8 மி.கி/லி, 

சல்மபே் 21 முதல் 311 வகர இருக்கும். காரத்தன்கம 213 முதல் 512 mg/L, கால்சியம் 25.6 

to 157.6 mg/L மற்றும் ஹமக்னீசியம் 32 முதல் 93.31 mg/L வகர. ஒே்டுஹமாத்த நிலத்தடி 

நீரின் தரம் நன்றாக இருப்பது கண்ேறியப்பே்ேது. கன உமலாகங்கைின் 

உை்ைேக்கத்தின் அைவுகை் அனுமதிக்கப்பே்ே வரம்புகளுக்குை் இருப்பது 

கண்ேறியப்பே்ேது. 

 

3.10.9.2 மமற்பைப்பு நீை் தைம் 

மமற்பரப்பு நீரின் இயற்பியல்-மவதியியல் பண்புகை் மமமல உை்ை அே்ேவகணயில் 

வழங்கப்பே்டுை்ைன மற்றும் தரநிகலகளுேன் ஒப்பிேப்படுகின்றன. மசகரிக்கப்பே்ே 

நீர ்மாதிரிகைின் pH 7.36 மற்றும் 7.56 மற்றும் ஏற்றுக்ஹகாை்ைக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதல் 

8.5 வகர இருந்தது. ஹமாத்த ககரந்த திேப்ஹபாருை்கை் அகனத்து மாதிரிகைிலும் 251 

மற்றும் 435 mg/L வரம்பில் காணப்பே்ேன. 2 இேங்கைில் மசகரிக்கப்பே்ே அகனத்து 

மாதிரிகளுக்கும் ஹமாத்த கடினத்தன்கம 176 மற்றும் 212 mg/L. 

 

அகனத்து மாதிரிகைிலும், இரும்புசச்த்து 0.48 மற்றும் 2.13 mg/L, கநே்மரே் 0.023 மற்றும் 

5.73 mg/l, ஃவுளூகரடு 0.21 மற்றும் 1.23 mg/L, குமைாகரடு 21.31 மற்றும் 38.57 mg/L, சல்மபே ்

32.93 and 56.2 mg/L ஆக இருந்தது. L, கால்சியம் 25.6 மற்றும் 27.4 mg/L மற்றும் 

ஹமக்னீசியம் 11.66 மற்றும் 20.9 mg/L. ஹபரும்பாலானவற்றில் ஒே்டுஹமாத்த மமற்பரப்பு 

நீரின் தரம் நன்றாக இருப்பதாகக் கண்ேறியப்பே்ேது. கன உமலாகங்கைின் 

உை்ைேக்கத்தின் அைவுகை் அனுமதிக்கப்பே்ே வரம்புகளுக்குை் இருப்பது 

கண்ேறியப்பே்ேது. 

  

3.11 உயிைியல் சூழல் 

3.11.1  அறிமுகம் 

 எந்தப் பகுதியின் உயிரியல் சூழமல அந்தப் பகுதியின் அகனத்து 
உயிரினங்ககையும் உருவாக்குகிறது. இது சுற்றுசச்ூழலின் ஒருங்கிகணந்த 
பகுதியாகும். பல்லுயிர ் என்பது ஹபரும்பாலும் அப்பகுதியின் இனங்கை் 
ஹசழுகமயுேன் ஒத்ததாகக் கருதப்படுகிறது. பல்லுயிரியகலக் கண்ேறிதல், 
அைவிடுதல் மற்றும் கண்காணிப்பது ஒரு சிக்கலான பயிற்சியாகும். பல்லுயிர ்
மதிப்பீடு ஹபாதுவாக, பல்லுயிர ்சரக்குககை நேத்துதல், தற்மபாதுை்ை பல்லுயிரக்கை 
மதிப்பிடுவதற்கான சரக்குகை் ஆகியவற்கறப் பற்றியது. இது பரிசீலகனயில் உை்ை 
பகுதியின் பல்லுயிர ் வைம் பற்றிய தகவகல வழங்குகிறது. குறிகாே்டிகைின் மதரவ்ு 
ஒவ்ஹவாரு பல்லுயிர ் கண்காணிப்புக்கும் மவறுபடுகிறது மற்றும் இது மபான்ற 
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பல்லுயிர ்பே்டியலிலிருந்து மதகவப்படும் ஹவைியீே்கே முற்றிலும் அடிப்பகேயாகக் 
ஹகாண்ேது. சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் எந்த மாற்றமும் உயிரினங்கைின் இழப்கப 
ஏற்படுத்தலாம் அல்லது அப்பகுதியின் பல்லுயிர ் ஹபருக்கத்கதக் குகறக்கலாம். 
எனமவ, சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் அகழ்வுத் திே்ேத்தின் உயிரியல் சூழலில் 10 
கிமீ சுற்றைவில் உை்ை திே்ேப் பகுதி மற்றும் அகதச ் சுற்றியுை்ை பகுதிகைின் 
தாக்கத்கத மதிப்பிடுவதற்கு தற்மபாகதய ஆய்வு முன்ஹமாழியப்பே்டுை்ைது. 
அதன்படி, உயிரியல் பன்முகத்தன்கமகயத் தக்ககவக்கத் தணிப்பு நேவடிக்கககை் 
திே்ேமிேப்பே்டுை்ைன. 
 

3.11.2 சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடு 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, சுற்றுசச்ூழல் அகமப்புகை் மற்றும் அவற்றின் 
கூறுகை் மீதான வைரச்ச்ி நேவடிக்கககைின் தாக்கங்ககை கணிக்கவும் மதிப்பீடு 
ஹசய்யவும் பயன்படுகிறது, இதன் மூலம் சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிகனகை் வைரச்ச்ி 
திே்ேமிேலில் முழுகமயாகவும் சரியானதாகவும் கருதப்படுவகத உறுதிஹசய்ய 
மதகவயான தகவல்ககை வழங்குகிறது. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) சமூக, 
ஹபாருைாதார மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிகனககை ஒருங்கிகணத்து நிகலயான 
வைரச்ச்ிக்கான திறவுமகாலாக உருஹவடுத்துை்ைது. EIA இன் ஒரு அங்கமாக முக்கிய 
பங்கு வகிக்கிறது, ஆனால் சுற்றுசச்ூழல் திே்ேமிேல் மற்றும் நிரவ்ாகத்தில் பிற 
சாத்தியமான பயன்பாடுககையும் ஹகாண்டுை்ைது. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு EIA 
ஹசயல்முகறயின் ஒரு விரிவான மதிப்பாய்கவ வழங்குகிறது மற்றும் வைரச்ச்ி 
முன்ஹமாழிவுகைின் சுற்றுசச்ூழல் விகைவுககை புரிந்து ஹகாை்ைவும், விைக்கவும் 
மற்றும் மதிப்பீடு ஹசய்யவும் பயன்படுத்தக்கூடிய சுற்றுசச்ூழல் மகாே்பாடுகை் 
மற்றும் கருவிககை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது. 
 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்ற ஹபாருைாதார வைரச்ச்ிக்கான ஹகாை்கககை் மற்றும் 
வழிகாே்டுதல்ககை வகுக்க, 1994 முதல் இந்தியாவில் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 
மதிப்பீடுகை் வைரச்ச்ித் திே்ேங்கைின் ஒருங்கிகணந்த பகுதியாக மாறிவிே்ேன. 
உயிரியல் சூழலின் சரியான மதிப்பீடு மற்றும் அதன் வககபிரித்தல் தரவுகைின் 
ஹதாகுத்தல் பாதிப்பு கணிப்புகளுக்கு அவசியம். 
 

பிராந்திய மற்றும் உை்ளூர ் வககபிரித்தல் மற்றும் தாவரங்கை் மற்றும் 
விலங்கினங்கைின் பன்முகத்தன்கம பற்றிய நிகலயான மற்றும் ஹதாேரந்்து 
புதுப்பிக்கப்பே்ே தரவு, இந்தியாகவப் மபான்ற பல்மவறு நாடுகைில் கிே்ேத்தே்ே 
இல்கல. முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேம் அகமக்கப்படும் பகுதியின் பல்லுயிர ்
சுயவிவரங்கை் பற்றிய உேனடி தகவல், EIA இன் அடிப்பகே ஆய்வுகைின் 
இன்றியகமயாத பகுதியாகும். அத்தககய சூழ்நிகலயில், நம்பகமான தரவு 
மசகரிப்புக்கு நல்ல முதன்கம அடிப்பகே பல்லுயிர ்கணக்ஹகடுப்பு ஒரு முன் மதகவ. 
பல்லுயிர ் ஆய்வுகளுக்கான இந்த பங்கைிப்புகை் சில மநரங்கைில் புதிய பதிவுகை் 
அல்லது ஒரு புதிய தரவுத்தைத்தின் அடிப்பகேயில் உண்கமயான மதிப்பு 
கூே்ேல்கைாக அங்கீகரிக்கப்பேலாம் ஆனால் தற்மபாதுை்ை தகவல் தைத்கத 
சரிபாரத்்தல் மற்றும் புதுப்பித்தல் ஆகியவற்றில் ஹபரும்பாலும் 
அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன. 
 

10 கிமீ சுற்றைவில் மதசிய பூங்காக்கை், சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் பகுதிகை், 
வனவிலங்கு சரணாலயங்கை், ரிசரவ்் காடுகை் எதுவும் இல்கல. ஆய்வுப் பகுதியின் 
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சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு, குறிப்பாக உயிரினங்கைின் பே்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 
தற்மபாதுை்ை அடிப்பகே சூழலியல் (நிலப்பரப்பு) நிகலகய மதிப்பிடுதல் 
ஆகியவற்கறக் குறிப்புேன் நேத்தப்பே்ேது. 

 

3.11.3 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

தாவரங்கை் மற்றும் விலங்கினங்கைின் தற்மபாகதய நிகலகயப் 

புரிந்துஹகாை்வதற்காக, அடிப்பகேத் தகவல்ககை உருவாக்கவும், உயிரியல் சூழலில் 

ஏற்பேக்கூடிய பாதிப்புககை மதிப்பீடு ஹசய்யவும் இப்பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு 

நேத்தப்பே்ேது. தற்மபாகதய ஆய்வு, உத்மதச திே்ே தைத்தின் 10 கி.மீ சுற்றைவு வகர 

சுற்றியுை்ை பகுதியில் உை்ை மலரவ்ைரப்்பு பன்முகத்தன்கம மற்றும் 

விலங்கினங்கைின் ஹசல்வம் ஹதாேரப்ான பல்மவறு சிக்கல்ககை 

எடுத்துக்காே்டுகிறது. 

 

3.11.4 தத்பதடுக்கப்பட்ட முரற & குறிக்மகாள் 

மமற்கூறிய மநாக்கத்கத அகேவதற்காக, முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேப் 
பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றைவில் பகுதி பற்றிய விரிவான ஆய்வு 
மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேது. பின்பற்றப்பே்ே பல்மவறு முகறகை் பின்வருமாறு: 

 ஆய்வுப் பகுதியின் முதன்கம அடிப்பகேகய நிறுவுவதற்கான முதன்கமக் கை 
ஆய்வுகை்; 

 இந்தியாவின் வன ஆய்வு, சுற்றுசச்ூழல் தகவல் கமயம், இந்திய தாவரவியல் ஆய்வு 
மற்றும் இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு ஆகியவற்றிலிருந்து ஹபறப்பே்ே மற்றும் 
ஹவைியிேப்பே்ே இலக்கியங்கைில் கிகேக்கும் தகவல்கைின் ஹதாகுப்பு. 

 தற்மபாகதய அறிக்கக ஹவைியிேப்பே்ே இரண்ோம் நிகல தரவுகைின் மதிப்பாய்வு 
மற்றும் நேத்தப்பே்ே கை மாதிரியின் முடிவுகை் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் வனத் 
ஹதாகுதிகை் இல்கல. ஆய்வின் விரிவான சூழலியல் மதிப்பீடு பின்வரும் 
மநாக்கங்களுேன் மமற்ஹகாை்ைப்பே்டுை்ைது: 

 ஆய்வுப் பகுதிக்குை் தாவரங்கை் மற்றும் விலங்கினங்ககை அகேயாைம் காணுதல்; 

 அழிந்து வரும், உை்ளூர ் மற்றும் பாதுகாக்கப்பே்ே (மலர ் மற்றும் விலங்கினங்கை் 
இரண்டும்) உை்ைேங்கிய உயிரினங்கைின் சரிபாரப்்புப் பே்டியகலத் தயாரித்தல்; 
மற்றும் 

 அப்பகுதியின் தாவரங்கை் மற்றும் விலங்கினங்கை் மீது முன்ஹமாழியப்பே்ே 
விரிவாக்கத்தின் தாக்கத்கத மதிப்பீடு ஹசய்தல். 

தற்மபாகதய ஆய்வு ஹகாடுக்கப்பே்ே படிகைில் மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேது 

 அகனத்து உத்மதச சுரங்கத் தைத்தின் 10 கிமீ சுற்றைவு ஆய்வுப் பகுதிக்குை் 
இருக்கும் தாவரங்களுக்கான காே்சி சந்திப்பு ஆய்வு மூலம் கை ஆய்வு நேத்தப்பே்ேது. 

 கமய மற்றும் இகேயக பகுதிககை ஆய்வு ஹசய்த பிறகு, விரிவான மலர ் சரக்கு 
ஹதாகுக்கப்பே்டுை்ைது. ஆய்வுப் பகுதியின் அகனத்து தாவரங்கைின் பே்டியல் 
தயாரிக்கப்பே்டு அவற்றின் வாழ்விேங்கை் பதிவு ஹசய்யப்பே்ேன. 
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 IUCN ஹரே் மேே்ோ புக் மூலம் அரிய, அழிந்து வரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தும் தாவர 
இனங்கைின் சரிபாரப்்பு. 

 தாவரங்கை் மற்றும் விலங்குகை் சமூகங்கை் குறிப்பிேப்பே்ேன. 
 

3.11.5 தள மதை்வு அளவுமகால்கள் 

தமிழ்நாே்டின் மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேம் சூலூர ் வே்ேத்தில் உை்ை பசச்ாபாகையம் 

கிராமத்தில் கமய ஆய்வுப் பகுதி அகமந்துை்ைது. இகேயக ஆய்வுப் பகுதியானது 

அகனத்து உத்மதச சாதாரண கல் குவாரி பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றைகவக் 

ஹகாண்டுை்ைது. 

நிலப்பரப்பு, நிலப்பயன்பாடு, தாவர அகமப்பு மபான்றவற்கறக் ஹகாண்டு மாதிரி 
இேங்ககைத் மதரவ்ுஹசய்தது. இயற்கக தாவரங்கை், சாகலமயாரத் மதாே்ேங்கை் 

மற்றும் காடு அல்லாத பகுதி (விவசாயத் துகற, சமஹவைிப் பகுதிகைில், கிராமத்தின் 

தரிசு நிலம் மபான்றகவ) அைவீே்டில் அவதானிக்கப்பே்ேது. ஹவவ்மவறு இனங்கைின் 

பிரதிநிதித்துவம். 

திே்ே தைத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றைவு வகர கமயப் பகுதி மற்றும் இகேயகப் 

பகுதியில் ஏற்படும் நிலப்பரப்பு தாவரங்கை் மற்றும் விலங்கினங்கைின் பே்டியகல 

மதிப்பிடுவதற்கு தாவர மற்றும் விலங்கினங்கைின் மாதிரி ஆய்வுகைின் ஒரு 

வழிமுகற மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேது. மாதிரி எடுக்கும்மபாது தாவரங்கை் மற்றும் 

விலங்கினங்களுக்கு எந்த மசதமும் ஏற்பேவில்கல. 

3.11.6 ஃப்மளாைா பமத்தடாலஜி 

ஆய்வு பகுதிக்கு பிரதிநிதித்துவ சூழலியல் நிகலகய வழங்குவதற்காக, பல்லுயிர ்

மாதிரிக்காக 10-கிமீ இகேயக மண்ேலம் நான்கு காலாண்டுகைாக 

பிரிக்கப்பே்டுை்ைது, அதாவது, NE (குவாரக்ேல்-1), NW (குவாரக்ேல்-2) SW (குவாரக்ேல்-

3) மற்றும் SE (குவாரக்ேல்-4). மரங்கை் (25x25-மீ), புதரக்ை் (10x10-மீ) மற்றும் மூலிகககை் 

(2x2-மீ) ஆகியவற்றுக்கான மதாராயமாக மாதிரியான இருபடிகைில் உை்ை ஒவ்ஹவாரு 

காலாண்டுகளும், நிலவும் புவியியல் நிகலகமகை் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் உயிர-்

பன்முகத்தன்கம அம்சங்ககைப் ஹபாறுத்து ஆய்வு ஹசய்யப்பே்டுை்ைன. 
 

3.11.7 விலங்கின முரற 

விலங்கினங்கைின் மதிப்பீடு திே்ேத் தைங்கைிலிருந்து முதன்கமத் தரகவச ்

மசகரித்து ஹசய்யப்பே்ேது. விலங்குகைின் பாரக்வ மற்றும் திே்ேப் பகுதியில் 

அவரக்ைின் வருகககைின் எண்ணிக்கககயப் ஹபாறுத்து உை்ளூர ்

மக்கைிேமிருந்தும் இருப்பு உறுதி ஹசய்யப்பே்ேது. கூடுதலாக, அதிகாரிகை், உை்ளூர ்

மக்கை் இப்பகுதியின் விலங்கினங்ககை ஆய்வு ஹசய்வதற்கான மற்ஹறாரு 

ஆதாரமாக இருந்தனர.் கை நேவடிக்கககை் உேல் மதேல், ஹவற்று ஆய்வு, மகறக்கும் 

பாகறகை், கூடு கே்டும் தைங்கைின் இருப்பிேம் மற்றும் வாழ்விே மதிப்பீடு 

மபான்றகவ. வககபிரித்தல் அகேயாைப்படுத்தல் கை வழிகாே்டி புத்தகம் மற்றும் 

வனவிலங்கு envis தரவு தைம் (wiienvis.nic.in/Database/Schedule Species Database) மற்றும் 

விலங்கியல் மூலம் ஹசய்யப்பே்ேது. சரம்வ ஆஃப் இந்தியா (ZSI). 
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3.11.7.1 பாலூட்டிகளின் கணக்பகடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு 

மநரடி மற்றும் மகறமுக சான்றுகை் மூலம் பாலூே்டிககை ஆய்வு ஹசய்வதற்காக 

அகனத்து முக்கிய வாழ்விேங்களுக்கும் கலன் டிரான்ஹசக்ே் முகறயில் 

(நகேபயிற்சி மற்றும் வாகனத்தில்) தீவிர ஆய்வு ஹசய்யப்பே்ேது. வசிப்பிேத்கதப் 

ஹபாறுத்து 10 × 100-மீ லீனியர ்டிரான்ஹசக்ே்ககை நிறுவுவதன் மூலம் சிதறல் (அதாவது 

மலம்,) மற்றும் பக் மாரக்் மபான்ற மகறமுக முகறகை் (அதாவது, தற்மபாதுை்ை 

வனவிலங்கு விகையாே்டு வழிகை்/பயன்படுத்தப்படும் வனப் பாகதகை்). 

ஹபரிய மற்றும் நடுத்தர அைவிலான பாலூே்டிககை கணக்ஹகடுக்க மநரடி 

கண்காணிப்பு நுே்பம் பயன்படுத்தப்பே்ேது, ஆனால் இந்த நுே்பம் தினசரி 
பாலூே்டிகைின் கணக்ஹகடுப்புக்கு மிகவும் ஹபாருத்தமானது. 

3.11.7.2 பறரவகளின் கணக்பகடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு 

புை்ைி எண்ணிக்கக முகறகை் மற்றும் சந்தரப்்பவாத பறகவ பாரக்வககைப் 

பயன்படுத்தி பறகவகை் மாதிரிகை் எடுக்கப்படுகின்றன. இந்த பறகவ குரல் ஒலிகை் 

மூலம், கிராம உை்ளூர ் மக்களுேன் கலந்தாமலாசித்து இனங்கை் அகேயாைம் 

காணப்பே்ேன. 

புை்ைி எண்ணிக்கக: இந்த முகறயில், பாரக்வயாைர ் மதாராயமாக 

மதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ே புை்ைியில் நிற்பார ் மற்றும் 50மீ சுற்றைவில் காணப்படும் 

அல்லது மகே்ே பறகவகை் 5 நிமிேங்களுக்கு பதிவு ஹசய்யப்படும், இந்த கவனிப்பு 

முதல் புை்ைியிலிருந்து குகறந்தது 30 மீ ஹதாகலவில் மற்ஹறாரு புை்ைியில் மீண்டும் 

மீண்டும் ஹசய்யப்படும். ஒவ்ஹவாரு காலாண்டிலும் 20 புை்ைிககைக் 

கணக்கிே்டுை்மைாம் - 10 கிமீ சுற்றைவில் ஹமாத்தம் 80 புை்ைிகை் (20 x 4) இருக்கும். 

சந்தரப்்பவாத பறகவ பாரக்வகை்: ஆய்வுப் பகுதியில் பயணம் ஹசய்யும் மபாது, 

கணக்ஹகடுப்பு மநரத்தில் பல பறகவ இனங்கை் கண்ேறியப்படும். அத்தககய 

இனங்கை் அவற்றின் மதாற்றம் அல்லது அவரக்ைின் அகழப்பு மூலம் பதிவு 

ஹசய்யப்படும். 

3.11.7.3 ஊை்வனவற்றின் கணக்பகடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு 

ஸ்ோண்ேரே்் வாக் ே்ரான்ஹசக்ே் விஷுவல் என்கவுன்ேர ்சரம்வ முகறகை் மபான்ற பல 

ஆய்வு நுே்பங்கை் ஆய்வுப் பகுதியின் ஒவ்ஹவாரு வாழ்விேத்திலும் ஊரவ்ன 

மாதிரியாகப் பயன்படுத்தப்பே்ேன. கிராம மக்கை் நிபுணரக்ளுேன் 

கலந்தாமலாசித்து நிகலயான கை வழிகாே்டிககைப் பயன்படுத்தி இனங்கை் 

அகேயாைம் காணப்பே்ேது. 

பே்ோம்பூசச்ி 10 × 100 மீ அைவுை்ை 2 மநரியல் குறுக்குஹவே்டுகைால் 

கணக்கிேப்பே்ேது, ஒவ்ஹவாரு காலாண்டிலும் குகறந்தபே்சம் 1 கிமீ இகேஹவைியில் 

மபாேப்பே்ேது. மமலும், உை்ளூர ் மக்கை் மற்றும் வனவிலங்கு நிபுணரக்ளுேன் 

கலந்தாமலாசித்து தற்மபாதுை்ை இலக்கியங்கை் மற்றும் இரண்ோம் நிகல 

தகவல்கைில் நீரவ்ீழ்சச்ிகை் மற்றும் மீன்கை் ஆவணப்படுத்தப்பே்டுை்ைன. 

 



 

 

  

  

  211 

 

 

 

3.11.8 ரமய மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

வககபிரித்தல் அடிப்பகேயில் 16 குடும்பங்ககைச ் மசரந்்த ஹமாத்தம் 15 இனங்கை் 

முக்கிய சுரங்க குத்தககப் பகுதியில் இருந்து பதிவு ஹசய்யப்பே்டுை்ைன. இது மிகவும் 

வறண்ே மற்றும் ஹவற்று நிலப்பரப்கப ஹவைிப்படுத்துகிறது. கணக்கிேப்பே்ே 

தாவரங்கைின் வாழ்விே வககப்பாே்டின் அடிப்பகேயில் ஹபரும்பாலான இனங்கை் 

மரம் (6), புதரக்ை் (4), மூலிகககை் (3) மற்றும் ஏறும் (2) ஆகும். தாவர ஆய்வுகைின் 

முக்கிய மண்ேலத்தின் முடிவு, ஃமபமபசி மற்றும் அமரமகசிமய முக்கிய ஆதிக்கம் 

ஹசலுத்தும் இனங்கை் என்பகதக் காே்டுகிறது. 

3.11.9 இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

இமதமபான்ற சூழல் இகேயக பகுதியிலும் உை்ைது, ஆனால் கமய மண்ேலத்கத விே 

அதிக தாவர பன்முகத்தன்கமயுேன் ஒப்பிேலாம், ஏஹனனில் அருகிலுை்ை சில 

விவசாய நிலங்கை். விவசாய நிலம் ஹபரும்பாலும் வேக்கு மற்றும் கிழக்கு திகசகைில் 

ஆதிக்கம் ஹசலுத்தியது. திே்ேப் பிரிகவச ் சுற்றியுை்ை தே்கேயான நிலப்பரப்பின் 

ஹபரும்பகுதி விவசாய நிலங்கைால் ஆக்கிரமிக்கப்பே்டுை்ைது. இதில் 39 

குடும்பங்ககைச ்மசரந்்த ஹமாத்தம் 59 இனங்கை் இகேயக மண்ேலத்திலிருந்து பதிவு 

ஹசய்யப்பே்டுை்ைன. அவற்றில் மலர ்(62) வகககை் மரங்கை் (25), புதரக்ை் (11) மற்றும் 

மூலிகககை் (14) மற்றும் ஏறுபவரக்ை் (9) அகேயாைம் காணப்பே்ேன. தாவர 

ஆய்வுகைின் இகேயக மண்ேலத்தின் முடிவு, ஃமபமபசி மற்றும் லாமியாசி, ஹமாமரசி 

ஆகியகவ ஆய்வுப் பகுதியில் முக்கிய ஆதிக்கம் ஹசலுத்தும் இனங்கை் என்பகதக் 

காே்டுகிறது. சுரங்கப் பகுதியிலும் அவற்கறச ் சுற்றியுை்ை பகுதிகைிலும் அரிய, 

அழிந்துவரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தும் தாவர இனங்கை் இல்கல. 

 

அட்டவரண 3.19: ரமய மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

 

எஸ். எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பம் உள்ளூை் பபயை் 
மைங்கள் 

1.  மங்கிஃஹபரா இண்டிகா அனகாரட்ியாசிமய மாங்கா மரம் 

2.  மபாராசஸ் ஃபிைாஹபல்லிஃபர ் அமரமகசிமய பகன மரம் 

3.  ஹமாரிண்ோ சிே்ரிஃமபாலியா ரூபியாசிமய நுனா மரம் 

4.  வசஹ்சலியா நிமலாே்டிகா ஃமபமபசிமய கருமவலம் மரம் 

5.  அசாடிராசே்ா இண்டிகா ஹமலியாசிமய மவம்பு 

6.  மகாமகாஸ் நுசிஃஹபரா அமரமகசிமய ஹதன்கன மரம் 

மூலிரக 

7.  திரிபுலஸ் ஹேஹரஸ்ே்ரிஸ் ஜிமகாபிமலல்ஸ் ஹநருஞ்சி 

8.  கசமனாோன் ோக்கேலான் Poaceae அருகம்புல் 

9.  லியூகாஸ் அஸ்ஹபரா லாமியாசிமய தும்கப 

புதை் 
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எஸ். எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பம் உள்ளூை் பபயை் 
10.  மிமமாசா புடிகா மிமமாமசசி ஹதாே்ோல்சினுங்கி 

11.  ஹசன்னா ஆரிகுலாே்ோ ஃமபமபசிமய ஆவகர 

12.  அபுடிமலான் இண்டிகம் மால்மவசி துத்தி 

13.  கமலாே்மராபிஸ் பிரம்மாண்ேமான அமபாசிமனசிமய எருக்கு 

ஏறுபவை் 
14.  பாசிப்மைாரா ஃமபாடிோ பாசிஃப்மைாமரசி சிறுபுகனக்கலி 

15.  சிசஸ் நாற்கரங்கை் விே்மேசி மபரண்கே 

 

அட்டவரண 3.20: இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

 

வ. 
எண் 

அறிவியல் பபயை் குடும்பம் உள்ளூை் பபயை் வளங்கரளப் 
பயன்படுத்தும் 

வரக 

மைம் 

1.  கரிகா பப்பாைி எல் காரிமகசி பப்பாைி மரம் EM 

2.  லாமசானியா உேல் 
உறுப்பு 

லித்மரசி மருதாணி EM 

3.  ஹேக்மோனா கிராண்டிஸ் ஹவரஹ்பமனசிமய ஹதக்கு E 

4.  சிே்ரஸ் எலுமிசக்ச ருமேசி ஏழுமுசக்சபாலம் EM 

5.  யூகலிப்ேஸ் குமைாபுல்ஸ் மிரம்ேசிமய யூகலிப்ேஸ் EM 

6.  கவஹேக்ஸ் ஹநகுண்மோ ஹவரஹ்பமனசிமய ஹநாசச்ி ஈ 

7.  வசஹ்சலியா நிமலாே்டிகா ஃமபமபசிமய கருமவலம் மரம்                    M 

8.  அசாடிராசே்ா இண்டிகா ஹமலியாசிமய மவம்பு M 

9.  மபாராசஸ் 
ஃபிைாஹபல்லிஃபர ்

அமரமகசிமய பகன மரம் ஈ 

10.  மகாமகாஸ் நுசிஃஹபரா அமரமகசிமய ஹதன்கன மரம் EM 

11.  எம்பிலிகா அஃபிசினாலிஸ் ஃபிலாந்மதசிமய ஹநல்லி EM 

12.  ஃபிகஸ் மதம் ஹமாமரசிமய அரசன்மரம் எம் 

13.  புைி இண்டிகா பருப்பு வகககை் புைியமரம் EM 

14.  ஃபிகஸ் ஹரசிமமாசா ஹமாமரசி . அதி EM 

15.  மூசா முமசசிமய வாகழமரம் EM 

16.  மங்கிஃஹபரா இண்டிகா அனகாரட்ியாசிமய மங்கா ஈ 

17.  ஃபிகஸ் ஹபங்காஹலன்சிஸ் ஹமாமரசிமய ஆலமரம் E 

18.  பம்புசா மூங்கில் Poaceae மூங்கில் E 

19.  ஹமாரிண்ோ 
சிே்ரிஃமபாலியா 

ரூபியாசிமய நுனா மரம் M 

20.  சிஜிஜியம் சீரகம் மிரம்ேசிமய நாவல்மரம் EM 

21.  மணில்கரா சப்மபாே்ோ சப்மபாே்ோசி சப்மபாே்ோ E 

22.  முரர்ாயா koenigii அஸ்க்ஹலபியாமேசி ஹவைிப்பருத்தி EM 

23.  கமலாபில்லு 
இமனாபில்லம் 

கமலாபிமலசிமய புன்கன M 

24.  அன்மனானா 
ஹரே்டிகுலாே்ோ 

அன்மனாமனசிமய சீதாப்பழம் E 
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வ. 
எண் 

அறிவியல் பபயை் குடும்பம் உள்ளூை் பபயை் வளங்கரளப் 
பயன்படுத்தும் 

வரக 

25.  பிசிடியம் குஜாவா மிரம்ேசிமய ஹகாய்யா EM 

மூலிரக 

26.  அகலிபா இண்டிகா Euphorbiaceae குப்கபமமனி M 

27.  மபாரெ்வியா diffusa Nyctaginaceae முகூரத்கத M 

28.  ஃபில்லாந்தஸ் அமருஸ் ஃபிலாந்மதசிமய கிைாஹநல்லி M 

29.  கசபரஸ் அமுக்கி கசபமரசி குன்னமகாரா NE 

30.  கசமனாோன் 
ோக்கேலான் 

Poaceae அருகம்புல் E 

31.  எக்லிப்ோ புமராஸ்மேே்ோ ஆஸ்ஹேமரசி கரிசிலங்கண்ணி EM 

32.  அசச்ிராந்தீஸ் அஸ்ஹபரா அமரந்மதசி நாயுருவ் M 

33.  ஹசன்ஹேல்லா 
ஆசியாே்டிகா 

Apiaceae வல்லாகர EM 

34.  கசபரஸ் சுழல் கசபமரசி மகாகர NE 

35.  கஹமலினா 
ஹபங்காஹலன்சிஸ் 

கஹமலிமனசிமய கானம்வாழ் M 

36.  லியூகாஸ் அஸ்ஹபரா லாமியாசிமய தும்கப M 

37.  ஓசிமம் ஹேனுஃப்மைாரம் லாமியாசிமய துைசி M 

38.  மசாலனும்னிக்ரம் மசாலமனசிமய மணத்தக்காைி EM 

39.  டிரிோக்ஸ் procumbens ஆஸ்ஹேமரசி வீே்டுகாயபூண்டு M 

புதை் 
40.  அப்ரூஸ் முன்னறிவிப்பு ஃமபமபசிமய குண்டுமணி M 

41.  கமலாே்மராபிஸ் 
பிரம்மாண்ேமான 

அமபாசிமனசிமய எருக்கு M 

42.  அபுடிமலான் இண்டிகம் ஹமலியாசிமய துத்தி M 

43.  பீனிக்ஸ் புசில்லா அமரமகசிமய இசச்ம் EM 

44.  ஹசம்பருத்தி மராசா-
சிஹனன்சிஸ் 

மால்மவசி ஹசம்பருத்தி EM 

45.   இக்மசாரா சினிமா ரூபியாசிமய இே்லிப்பூ M 

46.  ஹசன்னா ஆரிகுலாே்ோ ஃமபமபசிமய ஆவகர M 

47.  மநரியம் இண்டிகம் அமபாசிமனசிமய அராலி M 

48.  மிமமாசா புடிகா மிமமாமசசி ஹதாே்ோல்சினுங்
கி 

M 

49.  ஜே்மராபா கரக்ாஸ் Euphorbiaceae கே்ேமணக்கு EM 

50.  மசாலனம் torvum மசாலமனசிமய சுண்கேகா EM 

ஏறுபவை் 
51.  ஹகாக்கினியா கிராண்டிஸ் குக்குரப்ிமேசி மகாயம்புத்தூர ் M 

52.  கிைிே்மோரியா 
ஹேரம்னடியா 

ஃமபமபசிமய கரக்கரட்ும் M 

53.  சிசஸ் நாற்கரங்கை் விே்மேசி மபரண்கே M 

54.  லஹகமனரியா சிசிமரரியா குக்குரப்ிமேசி ஹசாரக்காய் EM 
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வ. 
எண் 

அறிவியல் பபயை் குடும்பம் உள்ளூை் பபயை் வளங்கரளப் 
பயன்படுத்தும் 

வரக 

55.  ஜாஸ்மினம் 
அகஸ்டிஃமபாலியம் 

ஒலிமயசி மல்லி EM 

56.  கிைிே்மோரியாஹேரம்நஷி
யா 

ஃமபமபசிமய சங்குபூ M 

57.  பாசிப்மைாரா ஃமபாடிோ பாசிஃப்மைாமரசி சிறுபுகனக்கலி M 

58.  மசாலனம் திரிமலாபாே்ேம் மசாலமனசிமய துத்துமவகல EM 

59.  டிரிமகாசாந்ஹதஸ் 
கேமயாகா 

குக்குரப்ிமேசி மகாவக்காய் EM 

*இ- ஹபாருைாதாரம், எம்- மருத்துவ, EM- இரண்டும் ஹபாருைாதாரம் மற்றும் மருத்துவ, NE- இல்கல 

மதிப்பிேப்பே்ேது 

 

3.11.10 விலங்கினங்கள் 

பாலூே்டிகை், பறகவகை், ஊரவ்ன, நீரவ்ீழ்சச்ிகை் மற்றும் பே்ோம்பூசச்ிகை் 
ஆகியகவ மமற்மகாை் காே்ேப்பே்டு பே்டியலிேப்பே்ே முகறயின்படி விலங்கு 
கணக்ஹகடுப்பு மமற்ஹகாை்ைப்பே்டுை்ைது. பே்டியலிேப்பே்ே அகனத்து 
உயிரினங்களும் சிவப்பு தரவு புத்தகம் மற்றும் இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்பு 
சே்ேம், 1972 உேன் ஒப்பிேப்பே்ேன. முக்கிய பகுதியில் அரிதான, அழிந்து வரும், 
அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) மற்றும் உை்ளூர ்இனங்கை் எதுவும் இல்கல. 

 

3.11.11 ரமய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 
 

வககபிரித்தல் அடிப்பகேயில் 29 குடும்பங்ககைச ்மசரந்்த ஹமாத்தம் 38 இனங்கை் 

இகேயக மண்ேலப் பகுதியிலிருந்து பதிவு ஹசய்யப்பே்டுை்ைன. வாழ்விே 

வககப்பாே்டின் அடிப்பகேயில் ஹபரும்பாலான இனங்கை் பூசச்ிகை் 14 (35%), அகதத் 
ஹதாேரந்்து ஊரவ்ன 5 (12.5%), பாலூே்டிகை் 3(7.5%) மற்றும் பறகவ 16 (7.5%). ஒரு 

அே்ேவகண II இனங்கை் உை்ைன மற்றும் இருபத்தி இரண்டு இனங்கை் இந்திய 

வனவிலங்கு சே்ேம் 1972 இன் படி அே்ேவகண IV இன் கீழ் உை்ைன. ஆய்வு பகுதியில் 

ஹமாத்தம் 15 வககயான பறகவகை் காணப்பே்ேன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, 

பாதிக்கப்பேக்கூடிய மற்றும் உை்ளூர ்இனங்கை் காணப்பேவில்கல. 

விலங்கின ஆய்வுகைின் கமய மற்றும் இகேயக மண்ேலத்தின் முடிவு, 

நிம்ஃபாலிமே மற்றும் சின்சிமே, அகமிமே ஆகியகவ ஆய்வுப் பகுதியில் 

முதன்கமயான ஆதிக்கம் ஹசலுத்தும் இனங்கை் என்பகதக் காே்டுகிறது; இது 

அே்ேவகண எண்.3.5 இல் குறிப்பிேப்பே்டுை்ைது. ஆய்வு பகுதியில் அே்ேவகண I 

இனங்கை் இல்கல. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்பேக்கூடிய மற்றும் உை்ளூர ்

இனங்கை் காணப்பேவில்கல. இகேயக மண்ேலத்தில் உை்ை விலங்குகைின் 

பன்முகத்தன்கமயின் விவரங்கை் அே்ேவகண 3.21 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைன. 
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அட்டவரண 3.21: இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

எஸ்.எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை் WPA அட்டவரண IUCN பட்டியல் 

பூசச்ிகள் 

1 அபிஸ் ஹசரானா அபிமே அே்ேவகண IV LC 

2 கம்மபாமனாேஸ் விசினஸ் ஃபாரம்ிசிமே என்.எல் NL 

3 ஹசரமோமகாம்பஸ் 

பேம் 

மகாம்பிமே அே்ேவகண IV  

4 ோனஸ் பிஹைக்ஸிப்பஸ் நிம்பலிமே அே்ேவகண IV LC 

5 ோனஸ் கிரிசிப்பஸ் நிம்பலிமே அே்ேவகண IV LC 

6 ோனஸ் genutia நிம்பலிமே அே்ேவகண IV LC 

7 யூரிதிரியா ஆஸ்திரியாக்கா புப்ஹரஸ்டிமே அே்ேவகண IV NA 

8 யூப்மலாயா மகார ் நிம்பலிமே அே்ேவகண IV LC 

9 சிம்ஹபே்ரம் fonscolombii லிஹபல்லுலிமே என்.எல் LC 

10 திருமகல லிமினியஸ் நிம்பலிமே அே்ேவகண IV LC 

11 மாண்டிஸ் மதம் மாண்டிமே என்.எல் NL 

12 ோகனமன நிம்பலிமே என்.எல் LC 

13 கெமராகிைிபஸ் sp அக்ரிடிமே என்.எல் LC 

14 ஜிசினா ஓடிஸ் இண்டிகா கலஹசனிமே அே்ேவகண IV LC 

ஊை்வன 

15 கமலாே்ஸ் ஹவரச்ிகலர ் அகமிமே என்.எல் LC 

16 யூே்மராபிஸ் கரிஸ்னாே்ோ சின்சிமே என்.எல் LC 

17 ஹெமிோக்கேலஸ் ஹவறித்தனம் ஹகக்மகானிமே என்.எல் LC 

18 மபுயா கரிநாேஸ் சின்சிமே என்.எல் LC 

19 சிதனாஹபான்டிஹசரியானா அகமிமே என்.எல் LC 

பாலூட்டிகள் 

20 ஃபனம்புலஸ் பகனமரம் சியூரிமே அே்ேவகண IV LC 

21 ஹெரஹ்பஸ்ஹேஸ் ஜாவானிகஸ் ஹெரஹ்பஸ்டிமே அே்ேவகண II LC 

22 முஸ் பூடுகா முரிமே அே்ேவகண IV LC 
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எஸ்.எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை் WPA அட்டவரண IUCN பட்டியல் 

AVES 

23 ஆக்சிபிே்ேர ்மபடியஸ் அசிபிே்ரிமே என்.எல் LC 

24 அக்ரிமோஹதரஸ் ே்ரிஸ்டிஸ் ஸ்ேரன்ிமே என்.எல் LC 

25 ஃபுலிகா அே்ரா ராலிமே அே்ேவகண IV LC 

26 மகாேரன்ிக்ஸ் coturnix ஃபாசியானிமே அே்ேவகண IV LC 

27 ஸ்மபமராஹதகா சுருக்கம் டிக்மராக்மைாசிமே அே்ேவகண IV LC 

28 யூடினாமிஸ் குக்கலிமே அே்ேவகண IV LC 

29 புபுல்கஸ் ஐபிஸ் ஆரட்ிமே என்.எல் LC 

30 ஃபிராங்மகாலினஸ் பாண்டிசீரியனஸ் ஃபாசியானிமே அே்ேவகண IV LC 

31 மகாரவ்ஸ்ஸ்ப்ஹைண்ேன்ஸ் மகாரவ்ிமே என்.எல் LC 

32 ஹமமராப்மசாரியண்ேலிஸ் ஹமமராபிமே என்.எல் LC 

33 கபக்மனாமோஸ்மகஃபர ் கபக்மனாமனாடிமே அே்ேவகண IV LC 

34 மகாேரன்ிக்ஸ் coturnix ஃபாசியானிமே அே்ேவகண IV LC 

35 டிக்ரூரஸ் மமக்மராஹசரக்ஸ் டிக்ரூரிமே அே்ேவகண IV LC 

36 பிே்ேகுலா கிராமமரி பிே்ோகுலிமே என்.எல் LC 

37 அஹமௌமரானிஸ் ஃபீனிகுரஸ் ராலிமே என்.எல் LC 

38 டிக்ரூரஸ் மமக்மராஹசரக்ஸ் டிக்ரூரிமே அே்ேவகண IV LC 

NE- மதிப்பீடு ஹசய்யப்பேவில்கல; LC- குகறந்த கவகல, NT - அருகில் அசச்ுறுத்தல், T- அசச்ுறுத்தல்
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3.11.10.1  இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

வககபிரித்தல் அடிப்பகேயில் 29 குடும்பங்ககைச ்மசரந்்த ஹமாத்தம் 38 இனங்கை் 

இகேயக மண்ேலப் பகுதியிலிருந்து பதிவு ஹசய்யப்பே்டுை்ைன. வாழ்விே 

வககப்பாே்டின் அடிப்பகேயில் ஹபரும்பாலான இனங்கை் பூசச்ிகை் 14 (35%), அகதத் 
ஹதாேரந்்து ஊரவ்ன 5 (12.5%), பாலூே்டிகை் 3 (7.5%) மற்றும் பறகவ 16 (7.5%). ஒரு 

அே்ேவகண II இனங்கை் உை்ைன மற்றும் இருபத்தி இரண்டு இனங்கை் இந்திய 

வனவிலங்கு சே்ேம் 1972 இன் படி அே்ேவகண IV இன் கீழ் உை்ைன. ஆய்வு பகுதியில் 

ஹமாத்தம் 15 வககயான பறகவகை் காணப்பே்ேன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, 

பாதிக்கப்பேக்கூடிய மற்றும் உை்ளூர ்இனங்கை் எதுவும் காணப்பேவில்கல. 

விலங்கின ஆய்வுகைின் கமய மற்றும் இகேயக மண்ேலத்தின் முடிவு, 

நிம்ஃபாலிமே மற்றும் சின்சிமே, அகமிமே ஆகியகவ ஆய்வுப் பகுதியில் 

முதன்கமயான ஆதிக்கம் ஹசலுத்தும் இனங்கை் என்பகதக் காே்டுகிறது; இது 

அே்ேவகண எண்.3.5 இல் குறிப்பிேப்பே்டுை்ைது. ஆய்வு பகுதியில் அே்ேவகண I 

இனங்கை் இல்கல. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்பேக்கூடிய மற்றும் உை்ளூர ்

இனங்கை் எதுவும் காணப்பேவில்கல. இகேயக மண்ேலத்தில் உை்ை விலங்குகைின் 

பன்முகத்தன்கமயின் விவரங்கை் அே்ேவகண 3.22 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைன. 
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அட்டவரண 3.22: இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

வ. எண் 

 

அறிவியல் பபயை் குடும்பம் பபயை் WPA அட்டவரண ஐ.யு.சி.என் பட்டியல் 

பூசச்ிகள் 

1 அபிஸ் ஹசரானா அபிமே அே்ேவகண IV LC 

2 கம்மபாமனாேஸ் விசினஸ் ஃபாரம்ிசிமே என்.எல் NL 

3 ோனஸ் பிஹைக்ஸிப்பஸ் நிம்பலிமே அே்ேவகண IV LC 

4 ோனஸ் கிரிசிப்பஸ் நிம்பலிமே அே்ேவகண IV LC 

5 ஹசரமோமகாம்பஸ் பேம் மகாம்பிமே அே்ேவகண IV  

6 ோனஸ் genutia நிம்பலிமே அே்ேவகண IV LC 

7 யூரிதிரியா ஆஸ்திரியாக்கா புப்ஹரஸ்டிமே அே்ேவகண IV NL 

8 சிம்ஹபே்ரம் fonscolombii லிஹபல்லுலிமே என்.எல் LC 

9 திருமகல லிமினியஸ் நிம்பலிமே அே்ேவகண IV LC 

10 மாண்டிஸ் மதம் மாண்டிமே என்.எல் NL 

11 ோகனமன நிம்பலிமே என்.எல் LC 

12 யூப்மலாயா மகார ் நிம்பலிமே அே்ேவகண IV LC 

13 கெமராகிைிபஸ் sp அக்ரிடிமே என்.எல் LC 

14 ஜிசினா ஓடிஸ் இண்டிகா கலஹசனிமே அே்ேவகண IV LC 

ஊை்வன 

15 கமலாே்ஸ் ஹவரச்ிகலர ் அகமிமே என்.எல் LC 

16 யூே்மராபிஸ் கரினாே்ோ சின்சிமே என்.எல் LC 

17 ஹெமிோக்கேலஸ் ஹவறித்தனம் ஹகக்மகானிமே என்.எல் LC 

18 மபுயா கரிநாேஸ் சின்சிமே என்.எல் LC 

19 சிதனாஹபான்டிஹசரியானா அகமிமே என்.எல் LC 

பாலூட்டிகள் 

20 ஃபனம்புலஸ் பகனமரம் சியூரிமே அே்ேவகண IV LC 

21 ஹெரஹ்பஸ்ஹேஸ் ஜாவானிகஸ் ஹெரஹ்பஸ்டிமே அே்ேவகண II LC 

22 முஸ் பூடுகா முரிமே அே்ேவகண IV LC 
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வ. எண் 

 

அறிவியல் பபயை் குடும்பம் பபயை் WPA அட்டவரண ஐ.யு.சி.என் பட்டியல் 

AVES 

23 ஃபுலிகா அே்ரா ராலிமே அே்ேவகண IV LC 

24 ஸ்மபமராஹதகா சுருக்கம் டிக்மராக்மைாசிமே அே்ேவகண IV LC 

25 யூடினாமிஸ் குக்கலிமே அே்ேவகண IV LC 

26 புபுல்கஸ் ஐபிஸ் ஆரட்ிமே என்.எல் LC 

27 அக்ரிமோஹதரஸ் ே்ரிஸ்டிஸ் ஸ்ேரன்ிமே என்.எல் LC 

28 மகாரவ்ஸ்ஸ்ப்ஹைண்ேன்ஸ் மகாரவ்ிமே என்.எல் LC 

29 ஹமமராப்மசாரியண்ேலிஸ் ஹமமராபிமே என்.எல் LC 

30 கபக்மனாமோஸ்மகஃபர ் கபக்மனாமனாடிமே அே்ேவகண IV LC 

31 மகாேரன்ிக்ஸ் coturnix ஃபாசியானிமே அே்ேவகண IV LC 

32 டிக்ரூரஸ் மமக்மராஹசரக்ஸ் டிக்ரூரிமே அே்ேவகண IV LC 

33 பிே்ேகுலா கிராமமரி பிே்ோகுலிமே என்.எல் LC 

34 ஆக்சிபிே்ேர ்மபடியஸ் அசிபிே்ரிமே என்.எல் LC 

35 மகாேரன்ிக்ஸ் coturnix ஃபாசியானிமே அே்ேவகண IV LC 

36 அஹமௌமரானிஸ் ஃபீனிகுரஸ் ராலிமே என்.எல் LC 

37 டிக்ரூரஸ் மமக்மராஹசரக்ஸ் டிக்ரூரிமே அே்ேவகண IV LC 

38 ஃபிராங்மகாலினஸ் பாண்டிசீரியனஸ் ஃபாசியானிமே அே்ேவகண IV LC 
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3.11.11 விளக்கம் & முடிவு 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ்சே்ேம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குை் கவனிக்கப்பே்ே 
அே்ேவகண I வகக விலங்குகை் இல்கல, மமலும் IUCN இன் படி எந்த உயிரினமும் 
பாதிக்கப்பேக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது அசச்ுறுத்தும் வகககைில் இல்கல. ஆய்வுப் 
பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் பே்டியல் இனங்கை் எதுவும் இல்கல. எனமவ 
குறுகிய காலத்தில் இந்த சிறிய சுரங்க நேவடிக்கக சுற்றுப்புற தாவரங்கை் மற்றும் 
விலங்கினங்கைில் குறிப்பிேத்தக்க தாக்கத்கத ஏற்படுத்தாது. 
 

3.12 சமூக பபாருளாதாை சூழல் 

      ஒரு வைமான மதசத்திற்கு அதன் குடிமக்களுக்கு வாழ்க்கக வசதிககை வழங்க 

நன்கு வைரந்்த ஹதாழில்கை் மதகவ. நாடுகைின் சமூக-ஹபாருைாதார வைரச்ச்ியில் 

ஹதாழில்துகற வைரச்ச்ி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. முழுகமயான வறுகமகயக் 

குகறப்பதற்கு விகரவான ஹபாருைாதார வைரச்ச்ி ஹபரும்பாலும் 

இன்றியகமயாததாகும். ஹதாழில்மயமாக்கல் ஹபரும்பாலும் ஹபாருைாதார மற்றும் 

சமூக வைரச்ச்ிக்கு அவசியம். 

 

      இருப்பினும், வறுகமக் குகறப்பு ஹதாழில்மயமாக்கலின் முகற, 

வைரச்ச்ியிலிருந்து ஏகழகை் எவ்வாறு பயனகேகிறாரக்ை் என்பதில் குறிப்பிேத்தக்க 

தாக்கத்கத ஏற்படுத்துகிறது. ஏகழகளுக்கு ஆதரவான ஹபாருைாதார மற்றும் 

ஹதாழில்துகற ஹகாை்கககை், ஏகழகை் ஹகாண்டிருக்கும் உற்பத்தி காரணிகளுக்கு 

ஹபாருைாதார வருவாகய அதிகரிப்பதில் கவனம் ஹசலுத்துகிறது, எ.கா. திறகமயற்ற 

ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு வருவாகய உயரத்்துவது, அமதசமயம், மூலதனம் மற்றும் 

நிலத்திற்கு அதிக வருமானத்கத ஊக்குவிக்கும் ஹகாை்கககை் சமத்துவமின்கமகய 

அதிகரிக்க முகனகின்றன, அகவ ஏற்கனமவ உை்ை உேல் மற்றும் மனித மூலதனம் 

மற்றும் நில உரிகமயின் ஹசறிவு முகறகைில் மாற்றங்ககைச ் மசரக்்காத வகர. 

உகழப்பு மிகுந்த முகறகளுக்குப் பதிலாக மூலதன-தீவிர முகறககைப் 

பயன்படுத்துவது மவகலவாய்ப்பு, ஹதாழிலாைர ் கே்டுப்பாடு, சமூகப் பாதுகாப்பு, 

சுகாதாரம், கல்வி மபான்றவற்கற அதிகரிக்கும். 

 

      கல்வித ்தரம் குகறவாகவும், மனித மூலதனம் ஹசறிவாகவும் இருக்கும் இேத்தில். 

வருமான ஏற்றத்தாழ்வுகை், திறன் அடிப்பகேயிலான ஹதாழில்நுே்பங்கைின் 

மவகலவாய்ப்பு, குறிப்பாக, ஹதாழில்துகற வசதிகைின் இருப்பிேம் ஒே்டுஹமாத்த 

வறுகமக் குகறப்பு மற்றும் சமத்துவமின்கம ஆகியவற்றில் தாக்கத்கத 

ஏற்படுத்துகிறது. நிறுவனங்கை் ஹபரும்பாலும் நகரப்்புறங்கைில் குவிந்திருப்பதால். 

ஹதாழில்துகற புரே்சிகை் ஹபரிய அைவிலான உற்பத்திக்கான ஹதாழிற்சாகலகைின் 

வைரச்ச்ிக்கு வழிவகுத்தது, வைரச்ச்ி மற்றும் மவகலயின் கே்ேகமப்பு, சமூக-

ஹபாருைாதார சீரத்ிருத்தங்கை் மற்றும் உலகமயமாக்கல் வரத்்தகம் மற்றும் 

மவகலவாய்ப்பு, ஹதாழிலாைர ் கே்டுப்பாடு, சமூக பாதுகாப்பு, சுகாதாரம், கல்வி 

மபான்றவற்றின் தாக்கம் மபான்ற சமூகத்தில் அதன் விகைவாக மாற்றங்கை் 

ஏற்பே்ேன. இந்த முகறயில் அகனத்து வைரச்ச்ித் திே்ேங்களும் சமூக-ஹபாருைாதார 

அம்சத்துேன் மநரடி மற்றும் மகறமுகத் ஹதாேரக்பக் ஹகாண்டுை்ைன, இதில் புதிய 

வைரச்ச்ித் திே்ேங்களுக்கான ஹபாது ஏற்றுக்ஹகாை்ளும் தன்கமயும் அேங்கும். 

இவ்வாறாக, நகேமுகறயில் உை்ை சமூக மற்றும் கலாசச்ார நிகலகமகை் மற்றும் 

திே்ேப் பிராந்தியத்தின் ஹபாருைாதார நிகல ஹதாேரப்ான பல்மவறு அம்சங்ககை 
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உை்ைேக்கிய சமூக-ஹபாருைாதார கூறு பற்றிய ஆய்வு EIA ஆய்வின் ஒரு முக்கிய 

பகுதியாகும். 

 

      குழும பகுதியில் இருந்து 1 கிமீ சுற்றைவில் குடியிருப்பு/கிராமம் எதுவும் இல்கல. 

சமூக-ஹபாருைாதார ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வின் இன்றியகமயாத 

பகுதியாகும். இப்பகுதியின் மக்கை்ஹதாகக அகமப்பு, அடிப்பகே வசதிகை், வீடு, 

கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ மசகவகை், ஹதாழில், நீர ் வழங்கல், சுகாதாரம், 

தகவல் ஹதாேரப்ு, மபாக்குவரத்து, நிலவும் மநாய்கைின் முகற மற்றும் மகாவில்கை், 

வரலாற்று நிகனவுசச்ின்னங்கை் மபான்ற அம்சங்களும் இதில் அேங்கும். அடிப்பகே 

மே்ேத்தில். இது திே்ேத்தின் தன்கம மற்றும் அைகவப் ஹபாறுத்து சாத்தியமான 

தாக்கத்கத காே்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 

 

       இந்த முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்தின் காரணமாக அப்பகுதியின் சமூக-

ஹபாருைாதார நிகல கணிசமாக மமம்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேமானது மநரடி மற்றும் மகறமுக மவகலவாய்ப்கப 

வழங்கும் மற்றும் அந்த பகுதியில் உை்கே்ேகமப்பு வசதிககை மமம்படுத்தி, 

அவரக்ைின் வாழ்க்ககத் தரத்கத மமம்படுத்தும். 
 

3.12.1 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

சமூக-ஹபாருைாதார ஆய்வின் மநாக்கங்கை் பின்வருமாறு: 

 கண்ேறியப்பே்ே ஆய்வுப் பகுதியில் வைரச்ச்ி அைவுருவின் தற்மபாகதய நிகலகய 

ஆய்வு ஹசய்ய. 

 வைரச்ச்ித் திே்ேத்தின் விகைவாக சமூகச ் சூழலில் மநரடி மற்றும் மகறமுகத் 
தாக்கத்கத கண்ேறிதல். 

 இந்த தாக்கங்கைின் தன்கம மற்றும் அைகவ மதிப்பீடு ஹசய்ய. 

 சமூகப் ஹபாருைாதாரச ் சூழலில் முன்ஹமாழியப்பே்ே வைரச்ச்ி நேவடிக்கககைால் 

அகேயாைம் காணப்பே்ே எதிரம்கறயான தாக்கங்கைில் சாத்தியமான தணிக்கும் 

நேவடிக்ககககை வழங்குதல். 

 

3.12.2 மவரலயின் மநாக்கம் 

இரண்ோம் நிகல ஆதாரங்கைில் இருந்து அப்பகுதியின் சமூக-ஹபாருைாதார சூழகல 

ஆய்வு ஹசய்ய; 

 தரவு மசகரிப்பு & பகுப்பாய்வு 

 திே்ே தாக்கத்தின் கணிப்பு 

 தணிப்பு நேவடிக்கககை் 

 

3.13 மகாயம்புத்தூை் மாவட்டத்தின் நிை்வாக அரமப்பு 

      தமிழ்நாே்டின் மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேத்தின் அதிகாரப்பூரவ் மக்கை்ஹதாகக 

கணக்ஹகடுப்பு 2011 விவரம் தமிழ்நாே்டில் மக்கை் ஹதாகக கணக்ஹகடுப்பு 

இயக்குநரகத்தால் ஹவைியிேப்பே்டுை்ைது. தமிழகத்தின் மகாயம்புத்தூர ்

மாவே்ேத்தில் மக்கை் ஹதாகக கணக்ஹகடுப்பு அதிகாரிகைால் முக்கிய நபரக்ைின் 

கணக்ஹகடுப்பும் ஹசய்யப்பே்ேது. 

 

     2011 மக்கை் ஹதாகக கணக்ஹகடுப்பின்படி, இந்த மாவே்ேங்கைின் ஹமாத்த 

மக்கை்ஹதாகக 1,75,189 ஆண்கை், 1,73,739 ஹபண்கை் என 1450 மபர ்எண்ணிக்ககயில் 
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உயரந்்துை்ைனர.் கிராமப்புற மக்கை் ஹதாகக சுமார ்1,92,253 மற்றும் நகரப்்புற மக்கை் 

ஹதாகக சுமார ்2,29,675 ஆகும். 1,40,554 ஆண்கை் மற்றும் 1,22,481 ஹபண்களுேன் ஹமாத்த 

எழுத்தறிவு ஹபற்றவரக்ைின் எண்ணிக்கக 2,63,035. 

 

3.14 படிப்பு பகுதி 

      10கிமீ சுற்றைவு கிராம வகரபேம் பேம் 3.17 இல் காே்ேப்பே்டுை்ைது. 

 

 
 

படம் 3.17: ஆய்வுப் பகுதியின் கிைாம வரைபடம் 

3.14.1 உளவுத்துரற 

பசச்ாபாகையம் சாதாரண கல் குவாரி குழுமத்திற்கான EIA ஆய்வு ஹமாத்த குழும 
பரப்பைவு ஹகாண்ேது 11.87.0 ஹெக்மேர ்பசச்ாபாகையம் கிராமத்தில் அகமந்துை்ை 
மபாது, வே்ேம்- பசச்ாபாகையம், மாவே்ேம்- மகாயம்புத்தூர,் தமிழ்நாடு, இந்தியா. 
மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேத்கத உை்ைேக்கிய 10 கிமீ ஆய்வுப் பகுதி. மகாயம்புத்தூர ்
மாவே்ேத்தின் 10 கிமீ ஆய்வுப் பகுதிகைின் ஒரு பகுதியாக தாலுக்கா. 
 

ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை கிராமங்கைின் மக்கை்ஹதாகக அகமப்பு பற்றிய 
தகவல்கைின் விவரங்கை் அே்ேவகண 3.23 இல் வழங்கப்பே்டுை்ைன. 
 

அட்டவரண 0-23ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள கிைாமங்களின் பட்டியல்  

வ. எண் வட்டம் ஊை் பபயை் 
1.  

சூலூை் 
அப்பநாயக்கன்பே்டி 

2.  கலங்கல் 
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3.  பீேம்பை்ைி 
4.  கல்லாபாகையம் 

5.  பாப்பம்பே்டி 

6.  எே்ேயபாகையம் 

7.  ஹசல்லக்கரிசச்ல் 

8.  வரப்பே்டி 

9.  வேவை்ைி 
10.  மபாகம்பே்டி 

11.  பசச்ாபாகையம் 

12.  பூராண்ோம்பாகையம் 

13.  மகலப்பாகையம் 

14.  

 

மகாயம்புத்தூை் வடக்கு 

 

 

வேவை்ைி 
15.  காே்ேம்பே்டி 

16.  பசச்ாபாகையம் 

17.  கருஞ்சமிகவுண்ேன்பாகையம் 

18.  சீரப்பாகையம் 

19.  கமமலரிபாகையம் 

20.  அரிசிப்பாகையம் 

21.  

பபாள்ளாசச்ி 

அரசம்பாகையம் 

22.  பணப்பே்டி 

23.  மமே்டுபாவி 

24.  வேசித்தூர ்

25.  ஹகாண்ேம்பே்டி 

26.  ஹசாலவம்பாகையம் 

27.  வேபுத்தூர ்

28.  மகாோங்கிபாகையம் 

29.  ஹகாத்தவாடி 

30.  குருநல்லிபாகையம் 

31.  ஹபரியகைந்கத 

32.  காே்ேம்பே்டி 

33.  ஆண்டிபாகையம் 

34.  ஹசே்டியக்காபாகையம் 

 

3.14.2 அடிப்பரட நிரல     
திே்ேத்தால் பாதிக்கப்பே்ே பகுதியின் சமூக-ஹபாருைாதார விவரங்ககை ஆய்வு 
ஹசய்வதற்காக அடிப்பகே ஆய்வுப் பகுதிகய வகரயறுத்த பிறகு அடிப்பகேத் 
தகவல் மசகரிக்கப்படுகிறது. அடிப்பகே தரவுத்தை பகுப்பாய்வு ஹதாேரப்ான 
ஹசயல்முகற பின்வருவனவற்கற உை்ைேக்குகிறது: 

• மக்கை்ஹதாகக அகமப்பு 

• உை்கே்ேகமப்பு அடிப்பகே 

• ஹபாருைாதார அகமப்பு 

• சுகாதார நிகல 

• கலாசச்ார பண்புகை் 

• முக்கிய அவதானிப்புகை் 
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3.14.3 மக்கள்பதாரக அரமப்பு 

ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கை்ஹதாகக அகமப்பு முதன்கமயாக ஆறு வே்ேங்கைில் 

மற்றும் நாற்பது கிராமங்ககை உை்ைேக்கிய ஒரு மாவே்ேத்தின் மக்கை்ஹதாகக 

கணக்ஹகடுப்பின் தரவுகைிலிருந்து ஹபறப்பே்ேது. மக்கை்ஹதாகக கே்ேகமப்பின் 

சுருக்கம் அே்ேவகண 3.24 இல் வழங்கப்பே்டுை்ைது. 2011 மக்கை்ஹதாகக 

கணக்ஹகடுப்பின்படி ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை ஒவ்ஹவாரு கிராமத்தின் 

மக்கை்ஹதாகக கே்ேகமப்புகை் அே்ேவகண 3.25 இல் வழங்கப்பே்டுை்ைன. 
 

 

அட்டவரண 3.24 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்கள்பதாரகக் கட்டரமப்பின் 
சுருக்கம் 

மக்கள்பதாரக அளவுருக்கள் விவைங்கள் 

மாநிலங்கைின் எண்ணிக்கக 1 

மாவே்ேத்தின் எண் 1 

ஹதெ்சிலின் எண் 3 

கிராமங்கைின் எண் 34 

கிராமம் / நகரம் (ஹெக்மேர)் ஹமாத்த பரப்பைவு 44591.13 

குடும்பங்கைின் ஹமாத்த எண்ணிக்கக 35758 

ஹமாத்த மக்கை் ஹதாகக 122618 

மக்கை் ஹதாகக அேரத்்தி (கிமீ2க்கு) 142 

பாலின விகிதம் (ஹபண்கைின் எண்ணிக்கக\ 1000 
ஆண்கை்) 

996 

குழந்கத மக்கை் ஹதாகக 9989 (8.14%) 

பே்டியல் சாதியினர ் 26052 (21.24%) 

பே்டியல் பழங்குடியினர ் 77 (0.06%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         225 

அட்டவரண 3.25: ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள கிைாமத்தின் மக்கள்பதாரக அரமப்பு 

வ. 
எண் 

பபயை் பெக்
மடைில் 

பமாத்த 
பைப்பள

வு 

பமாத்த 
குடும்பம் 

பமாத்த மக்கள் 

பதாரக 

0-6 குழந்ரத 

மக்கள் பதாரக 

திட்டமிடப்பட்ட 

நடிகைக்ள் 

பட்டியல் 

பழங்குடியினை் 
பமாத்

தம் 

ஆண் பபண் பமா
த்தம் 

ஆ
ண் 

பப
ண் 

பமா
த்தம் 

ஆ
ண் 

பப
ண் 

பமா
த்த
ம் 

ஆ
ண் 

பப
ண் 

மாவட்டம்: மகாயம்புத்தூை், வட்டம்: சூலூை் 
1. அப்பநாயக்கன்

பே்டி 
1874.47 1121 3992 1998 1994 337 170 167 947 478 469 0 0 0 

2. கலங்கல் 1500.58 1639 5590 2853 2737 500 272 228 784 400 384 0 0 0 

3. பீேம்பை்ைி 1359.65 1134 3896 1955 1941 339 185 154 683 356 327 24 13 11 

4. கல்லாபாகைய
ம் 

1141.05 860 3066 1581 1485 253 130 123 686 346 340 4 3 1 

5. பாப்பம்பே்டி 1024.82 1172 4143 2052 2091 415 196 219 961 455 506 0 0 0 

6. எே்ேயபாகைய
ம் 

1191.04 667 2251 1130 1121 193 98 95 269 128 141 4 3 1 

7. ஹசல்லக்கரிசச்ல் 2123.47 1863 6209 3109 3100 443 205 238 1610 804 806 0 0 0 

8. வரப்பே்டி 2675.86 2315 7644 3790 3854 613 313 300 2031 1019 1012 3 2 1 

9. வேவை்ைி 1745.38 955 3171 1567 1604 244 128 116 822 413 409 0 0 0 

10. மபாகம்பே்டி 1876.93 686 2415 1254 1161 155 85 70 170 87 83 0 0 0 

11. பசச்ாபாகையம் 1559 842 2933 1488 1445 271 141 130 556 278 278 0 0 0 

12. பூராண்ோம்பா
கையம் 

1141.39 933 3135 1554 1581 221 120 101 850 420 430 0 0 0 

13. மகலப்பாகைய
ம் 

1442.69 1232 4208 2100 2108 314 146 168 875 428 447 0 0 0 

மாவட்டம்: மகாயம்புத்தூை் வட்டம்: மகாயம்புத்தூை் வடக்கு 

14. வேவை்ைி 1557.35 1105 3859 1902 1957 285 131 154 938 451 487 0 0 0 

15. காே்ேம்பே்டி 1079.23 1664 5859 2919 2940 599 303 296 790 402 388 4 2 2 

16. பசச்ாபாகையம் 731.97 683 2359 1191 1168 208 104 104 703 360 343 0 0 0 

17. கருஞ்சமிகவுண்
ேன்பாகையம் 

413.3 95 343 171 172 33 17 16 0 0 0 0 0 0 
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வ. 
எண் 

பபயை் பெக்
மடைில் 

பமாத்த 
பைப்பள

வு 

பமாத்த 
குடும்பம் 

பமாத்த மக்கள் 

பதாரக 

0-6 குழந்ரத 

மக்கள் பதாரக 

திட்டமிடப்பட்ட 

நடிகைக்ள் 

பட்டியல் 

பழங்குடியினை் 
பமாத்

தம் 

ஆண் பபண் பமா
த்தம் 

ஆ
ண் 

பப
ண் 

பமா
த்தம் 

ஆ
ண் 

பப
ண் 

பமா
த்த
ம் 

ஆ
ண் 

பப
ண் 

18. சீரப்பாகையம் 1187.56 1646 5881 3053 2828 505 282 223 1041 513 528 0 0 0 

19. கமமலரிபாகை
யம் 

1112.88 1393 4990 2451 2539 447 227 220 1381 679 702 0 0 0 

20 அரிசிப்பாகைய
ம் 

1085.6 700 2400 1212 1188 225 127 98 823 414 409 0 0 0 

மாவட்டம்: மகாயம்புத்தூை் வட்டம்: பபாள்ளாசச்ி 

21. அரசம்பாகைய
ம் 

1270.73 1090 3818 1894 1924 298 160 138 947 471 476 0 0 0 

22. பணப்பே்டி 1616.95 763 2635 1383 1252 199 113 86 450 219 231 0 0 0 

23. மமே்டுபாவி 2120.03 719 2485 1281 1204 173 93 80 301 153 148 8 3 5 

24. வேசித்தூர ் 1748.48 1532 5080 2483 2597 342 173 169 940 459 481 2 1 1 

25 ஹகாண்ேம்பே்டி 1205.85 738 2467 1218 1249 165 77 88 455 221 234 2 1 1 

26. ஹசாலவம்பாகை
யம் 

869.81 1837 6387 3195 3192 619 316 303 1364 691 673 3 2 1 

27. வேபுத்தூர ் 1059.16 1467 5176 2561 2615 503 259 244 706 348 358 15 5 10 

28. மகாோங்கிபா
கையம் 

753.51 463 1481 730 751 91 52 39 331 165 166 0 0 0 

29. ஹகாத்தவாடி 291.55 500 1565 767 798 84 43 41 662 317 345 0 0 0 

30 குருநல்லிபாகை
யம் 

827.67 528 1753 887 866 110 60 50 457 236 221 0 0 0 

31. ஹபரியகைந்கத 1153.92 571 1915 951 964 162 86 76 588 284 304 0 0 0 

32. காே்ேம்பே்டி 1542.67 855 2827 1406 1421 234 126 108 558 276 282 0 0 0 

33. ஆண்டிபாகைய
ம் 

1329.9 1006 3315 1624 1691 205 101 104 654 327 327 8 4 4 

34. ஹசே்டியக்காபா
கையம் 

976.68 984 3370 1710 1660 204 102 102 719 335 384 0 0 0 
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வ. 
எண் 

பபயை் பெக்
மடைில் 

பமாத்த 
பைப்பள

வு 

பமாத்த 
குடும்பம் 

பமாத்த மக்கள் 

பதாரக 

0-6 குழந்ரத 

மக்கள் பதாரக 

திட்டமிடப்பட்ட 

நடிகைக்ள் 

பட்டியல் 

பழங்குடியினை் 
பமாத்

தம் 

ஆண் பபண் பமா
த்தம் 

ஆ
ண் 

பப
ண் 

பமா
த்தம் 

ஆ
ண் 

பப
ண் 

பமா
த்த
ம் 

ஆ
ண் 

பப
ண் 

கூட்டுத்பதாரக 44591.13 35758 122618 61420 61198 9989 5141 4848 26052 12933 13119 77 39 38 

 
ஆதாரம்: முதன்கம மக்கை் ஹதாகக கணக்ஹகடுப்பு சுருக்கம் 2011,  
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3.14.4 மக்கள்பதாரக கட்டரமப்பின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

ஆய்வுப் பகுதியில், மகாயம்புத்தூர ் நகரத்தில் மக்கை் ஹதாகக அேரத்்தி அதிகமாக 

இருக்கும். கல்வி, சுகாதாரம், சுகாதாரம், வங்கி மற்றும் மபாக்குவரத்து மபான்ற 

வசதிகை் இதற்குக் காரணம் 

ஆய்வுப் பகுதியில், மகாயம்புத்தூர ்கிராமத்தில் மக்கை் ஹதாகக அேரத்்தி குகறவாக 

இருக்க வாய்ப்புை்ைது. கல்வி, சுகாதாரம், சுகாதாரம், தகவல் ஹதாேரப்ு, மபாக்குவரத்து 

மற்றும் வங்கி மபான்ற வசதிகை் இல்லாதமத இதற்குக் காரணம். 

 

3.14.5   உள்கட்டரமப்பு வளங்கள் 
 

கல்வி, மருத்துவ வசதி, நீர ் வழங்கல், அஞ்சல் மற்றும் தந்தி, மபாக்குவரத்து, தகவல் 

ஹதாேரப்ு வசதி, மின்சாரம், சுகாதாரம், சாகல, வங்கி மபான்றவற்கறக் குறிக்கும் 

பதிஹனாரு ஆய்வுப் பகுதிகைின் உை்கே்ேகமப்பு ஆதாரங்கை் கிராம அகேவு 

மக்கை்ஹதாகக கணக்ஹகடுப்பு குறுவே்டு 2011 இன் படி அே்ேவகண 3.26. 

வழங்கப்பே்டுை்ைது.  
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அட்டவரண 3.26: ஆய்வுப் பகுதியின் உள்கட்டரமப்பு வளத் தளம் 

வ. 
எ
ண் 

ஊை் பபயை ் கல்வி 

மருத்து
வம்/ 

சுகாதா
ைம் 

தண்ணீ
ை் வடிகால் பதாடை்பு மபாக்குவைத்து சாரல 

வங்கி/

பிற 
சக்தி 

SHG 

1. அப்பநாயக்கன்
பே்டி 

GPS(1), 

PPS(1), 

PMS(1), 

PSS(1) 

PHSC TWT, 

TWU, 

CW, UW, 

HP, TWB 

OD, CD, 

ND, OKD 

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

MDR 

BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

NA PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

SHG 

2. கலங்கல் GPS(2),  

GMS(1), 

PMS(1), 

GSS(1) 

PHSC TWT, 

TWU, 

CW, UW, 

HP, TWB, 

R/C 

OD, CD, 

ND, OKD 

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

SH, MDR, ODR 

BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

ACS PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

SHG 

3. பீேம்பை்ைி GPS(2),  

GMS(1), 

PMS(1), 

GSS(1), 

GSSS(1) 

PHSC TWT, 

TWU, 

CW, UW 

OD, CD, 

ND, OPDU 

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

V, SH, MDR, ODR 

BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

NA PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

SHG 

4. கல்லாபாகைய
ம் 

GPS(1), 

PPS(1), 

GMS(1), 

GSS(2) 

PHSC TWT, 

TWU, 

CW, HP, 

TWB, 

T/P/L 

OD, CD, 

ND, OKD 

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

V, NH 

BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

ACS PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

SHG 

5. பாப்பம்பே்டி GPS(1), 

GMS(1),  

PHSC, VH TWT, 

TWU, 

UW, 

TWB, S 

OD, CD, 

ND, OKD 

SPO,TP, PCO, MPC GBS, PBS, T, V, NH, 

MDR, ODR 

BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

CB PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

SHG 

6. எே்ேயபாகைய
ம் 

GPS(1), 

GMS(1), 

GSS(1), 

GSSS(1) 

NA TWT, 

TWU, 

CW, UW, 

HP, TWB 

OD, CD, 

ND, OKD 

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

SH, MDR, ODR 

BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

COB, ACS PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

SHG 
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வ. 
எ
ண் 

ஊை் பபயை ் கல்வி 

மருத்து
வம்/ 

சுகாதா
ைம் 

தண்ணீ
ை் 

வடிகால் பதாடை்பு மபாக்குவைத்து சாரல 
வங்கி/

பிற 
சக்தி 

SHG 

7. ஹசல்லக்கரிசச்
ல் 

GPS(3), 

PPS(1), 

GMS(1), 

PMS(1), 

GSS(1), 

PSS(1), 

PSSS(1) 

PHSC, 

VH(3) 

TWT, 

TWU, 

CW, UW, 

HP, 

TWB,S 

OD, CD, 

ND, OPDU, 

OKD 

SPO,TP, PCO, MPC GBS, PBS, NH, MDR, 

ODR 

BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

CB, COB, 

ACS 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

SHG 

8. வரப்பே்டி GPS(7), 

PPS(1), 

GMS(1), 

PMS(1), 

GSS(2), 

PSS(1), 

PASDC(1) 

PHC, 

PHSC, 

M&CWC, 

TBC, D, 

VH, FWC 

TWT, 

TWU, 

CW, UW, 

TWB, 

R/C 

OD, CD, 

ND, OKD 

PO, SPO, P&TO, TP, 

PCO, MPC 

GBS, PBS, A/MA, T, 

V, NH, SH, MDR, 

ODR 

BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

CB, COB PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

SHG 

9. வேவை்ைி GPS(2), 

GMS(1), 

GSS(1) 

PHSC TWT, 

TWU, 

CW, UW, 

TWB, S 

OD, ND, 

OKD 

SPO,TP, PCO, MPC GBS BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

COB PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

SHG 

10. மபாகம்பே்டி GPS(2), 

GMS(2)  

NA TWT, 

TWU, 

CW, UW, 

HP, TWB 

OD, CD, 

ND, OKD 

SPO, TP, MPC NA BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

NA PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

SHG 

11. பசச்ாபாகையம் GPS(2), 

GMS(1) 

VH TWT, 

TWU, 

CW, UW, 

HP, TWB 

OD, CD, 

ND, OKD 

SPO,TP, PCO, MPC GBS, SH, MDR, ODR BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

NA PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

SHG 

12. பூராண்ோம்பா
கையம் 

GPS(3), 

PPS(1), 

GMS(1), 

PHSC, 

M&CWC 

TWT, 

TWU, 

OD, CD, 

ND, OKD 

SPO,TP, PCO, MPC GBS, PBS, T, V, NH, 

MDR, ODR 

BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

NA PSDU, 

PSAU, 

SHG 
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வ. 
எ
ண் 

ஊை் பபயை ் கல்வி 

மருத்து
வம்/ 

சுகாதா
ைம் 

தண்ணீ
ை் 

வடிகால் பதாடை்பு மபாக்குவைத்து சாரல 
வங்கி/

பிற 
சக்தி 

SHG 

PMS(1), 

PSS(1), 

PSSS(1) 

CW, UW, 

HP, TWB 

PSCU, 

PSU 

13. மகலப்பாகைய
ம் 

GPS(3), 

PPS(2), 

PMS(1), 

PSS(1), 

PSSS(1) 

PHSC, VH  TWT, 

TWU, 

CW, UW, 

TWB 

OD, CD, 

ND, OPDC, 

OPDU 

TP, MPC, PCO, IC GBS, PBS, T, V, SH, 

MDR, ODR 

BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

COB, ACS PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

SHG 

14. வேவை்ைி GPS(5), 

GMS(1), 

GSS(1) 

PHSC, 

M&CWC 

TWT, 

TWU, 

CW, UW, 

HP, TWB 

OD, CD, 

ND, OKD, 

OPDU 

SPO,TP, PCO, MPC GBS, PBS BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

ACS PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

SHG 

15. காே்ேம்பே்டி GPS(4), 

PPS(2), 

GMS(2), 

PMS(1), 

GSS(1), 

PSS(1) 

PHSC, VH  TWT, 

TWU, 

CW, UW, 

TWB 

OD, CD, 

ND, OKD, 

OPDU 

SPO,TP, PCO, MPC, 

IC 

GBS, PBS, A/MA, T, 

V, NH, MDR, ODR 

BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

COB PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

SHG 

16. பசச்ாபாகையம் GPS(3), 

GMS(1) 

PHSC TWT, 

TWU, 

UW, HP, 

TWB 

OD, CD, 

ND, OPDU 

SPO,TP, PCO, MPC GBS, PBS BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

NA PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

SHG 

17. கருஞ்சமிகவுண்
ேன்பாகையம் 

NA NA  TWT, 

TWU, 

UW, HP, 

TWB 

OD, CD, 

ND, OKD, 

OPDU 

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

SH, MDR, ODR 

BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

NA PSDU, 

PSAU, 

PSU 

SHG 

18. சீரப்பாகையம் GPS(3), 

PPS(1), 

GMS(1), 

PHSC(3) TWT, 

TWU, 

CW, UW, 

OD, CD, 

ND, OKD 

SPO, TP, MPC GBS, PBS, T, V, NH, 

SH, MDR, ODR 

BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

CB PSDU, 

PSAU, 

SHG 
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வ. 
எ
ண் 

ஊை் பபயை ் கல்வி 

மருத்து
வம்/ 

சுகாதா
ைம் 

தண்ணீ
ை் 

வடிகால் பதாடை்பு மபாக்குவைத்து சாரல 
வங்கி/

பிற 
சக்தி 

SHG 

PMS(1), 

PASDC(2), 

PEC(1), 

PPC(1) 

HP, TWB, 

S, R/C 

PSCU, 

PSU 

19. கமமலரிபாகை
யம் 

GPS(3), 

GMS(1), 

PEC(1), 

PPC(1) 

PHC, 

PHSC, 

M&CWC, 

TBC, D, 

FWC 

TWT, 

TWU, 

CW, UW, 

HP, TWB 

OD, CD, 

ND, OKD 

SPO,TP, PCO, MPC GBS, A/MA, T, NH, 

SH, MDR, ODR 

BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

NA PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

SHG 

20. அரிசிப்பாகைய
ம் 

GPS(2), 

GMS(1), 

GSS(1), 

GSSS(1), 

PPC(1) 

PHC, 

PHSC, 

M&CWC, 

TBC, D, 

FWC 

TWT, 

TWU,  

TWB, 

R/C 

OD, CD, 

ND, OKD 

SPO, TP, MPC GBS, PBS, SH BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

NA PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

SHG 

21. அரசம்பாகைய
ம் 

GPS(2), 

GMS(1), 

GSS(1),  

PEC(1), 

PMC(1), 

PMI(1) 

PHSC TWT, 

TWU, 

CW, UW, 

HP, TWB 

OD, CD, 

ND, OKD 

SPO,TP, PCO, MPC GBS, PBS, SH, MDR, 

ODR 

BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

CB PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

SHG 

22. பணப்பே்டி GPS(1), 

GMS(1), 

GSS(1) 

PHSC, VH TWT, 

TWU, 

CW, UW, 

HP, TWB, 

S 

OD, CD, 

ND, OKD, 

OPDU 

TP, MPC, PCO GBS, T, MDR, ODR BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

NA PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

SHG 

23. மமே்டுபாவி GPS(3), 

GMS(1) 

NA TWT, 

TWU, 

UW, HP, 

TWB 

OD, CD, 

ND, OKD, 

OPDU 

TP, MPC, PCO GBS, V, MDR, ODR BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

NA PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

SHG 
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வ. 
எ
ண் 

ஊை் பபயை ் கல்வி 

மருத்து
வம்/ 

சுகாதா
ைம் 

தண்ணீ
ை் 

வடிகால் பதாடை்பு மபாக்குவைத்து சாரல 
வங்கி/

பிற 
சக்தி 

SHG 

24. வேசித்தூர ் GPS(3), 

GMS(1), 

GSS(1), 

GSSS(1) 

PHSC, VH TWT, 

TWU, 

CW, UW, 

HP, TWB 

OD, CD, 

ND, OKD, 

OPDU 

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

V, MDR, ODR 

BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

ACS PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

SHG 

25. ஹகாண்ேம்பே்டி GPS(1), 

PPS(1), 

GMS(1), 

PMS(1), 

PEC(1) 

PHSC TWT, 

TWU, 

CW, UW, 

TWB, 

R/C 

OD, CD, 

ND, OKD, 

OPDU 

SPO,TP, PCO, MPC GBS, PBS, SH, MDR, 

ODR 

BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

NA PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

SHG 

26. ஹசாலவம்பா
கையம் 

GPS(3), 

GMS(1) 

PHSC(3) TWT, 

TWU, 

CW, UW, 

HP, TWB 

OD, CD, 

ND, OKD, 

OPDU 

SPO,TP, PCO, MPC GBS, PBS, RS, NH, 

MDR, ODR 

BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

NA PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

SHG 

27 வேபுத்தூர ் GPS(2) PHSC TWT, 

TWU, 

CW, UW, 

HP, TWB 

OD, CD, 

ND, OKD, 

OPDU 

TP, PCO, MPC, IC GBS, PBS BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

NA PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

 

28 மகாோங்கிபா
கையம் 

GPS(2) NA TWT, 

CW, UW, 

HP, TWB 

OD, ND, 

OKD, 

OPDU 

TP, PCO, MPC GBS, NH, MDR BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

NA PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

 

29 ஹகாத்தவாடி GPS(2), 

GMS(1),  

NA TWT, 

TWU, 

CW, UW, 

TWB, 

R/C 

OD, CD, 

ND, OKD, 

OPDC 

SPO,TP, PCO, MPC GBS, NH, MDR, 

ODR 

BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

NA PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

 

30 குருநல்லிபாகை
யம் 

GPS(1) NA TWT, 

TWU, 

OD, CD, 

ND, OKD, 

OPDU 

SPO,TP, PCO, MPC GBS, PBS, MDR, 

ODR 

BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

ACS PSDU, 

PSAU, 
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வ. 
எ
ண் 

ஊை் பபயை ் கல்வி 

மருத்து
வம்/ 

சுகாதா
ைம் 

தண்ணீ
ை் 

வடிகால் பதாடை்பு மபாக்குவைத்து சாரல 
வங்கி/

பிற 
சக்தி 

SHG 

CW, UW, 

TWB 

PSCU, 

PSU 

31 ஹபரியகைந்கத GPS(2) NA TWT, 

TWU, 

CW, UW, 

TWB 

OD, CD, 

ND, OKD 

TP, PCO, MPC, IC GBS, T, V, MDR, 

ODR 

BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

NA PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

 

32 காே்ேம்பே்டி GPS(3), 

GMS(2), 

GSS(1) 

NA TWT, 

TWU, 

CW, UW, 

TWB, 

R/C 

OD, CD, 

ND, OKD, 

OPDU 

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

V, SH, MDR, ODR 

BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

CB, ACS PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

 

33 ஆண்டிபாகைய
ம் 

GPS(3), 

GMS(2), 

GSS(1), 

GSSS(1) 

PHSC, 

M&CWC, 

TWT, 

TWU, 

CW, UW, 

HP, TWB 

OD, CD, 

ND, OKD, 

OPDU 

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

MDR, ODR 

BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

NA PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 

 

34 ஹசே்டியக்காபா
கையம் 

GPS(1), 

PPS(1) 

PHSC TWT, 

TWU, 

CW, UW, 

HP, TWB 

OD, CD, 

ND, OKD, 

OPDU 

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

MDR, ODR 

BTPR, GKR, 

AWR, F, 

WBM 

NA PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSU 
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சுருக்கங்கள்: 

கல்வி 
மருத்துவ 

வசதி 
தண்ணீை் மபாக்குவைத்து சுகாதாைம் பதாடை்பு 

AC: 
அங்கன்வாடி 

கமயம் 

AH: அமலாபதி 
மருத்துவம

கன 

TWT: குழாய் நீர ்
சுத்திகரிக்கப்பே்ே

து 

GBS: அரசு மபருந்து மசகவ 
PBS: தனியார ்மபருந்து மசகவ 

OD: திறந்த வடிகால் 
PO: தபால் 

அலுவலகம் 

GBS: அரசு 
ஆரம்ப பை்ைி 

PHC: ஆரம்ப 
சுகாதார 
நிகலயம் 

TWU; 
சுத்திகரிக்கப்போத 

குழாய் நீர ்

A/MA: 
தானியங்கு/மாற்றியகமக்கப்

பே்ே ஆே்மோக்கை் 

OPDC: திறந்த பக்கா 
வடிகால் 

மூேப்பே்ேது 

SPO: துகண 
தபால் 

அலுவலகம் 

PPS: தனியார ்
ஹதாேக்கப் 

பை்ைி 

PHSC: ஆரம்ப 
சுகாதார 
துகண 
கமயம் 

CW; நன்கு 
மூேப்பே்டிருக்கும் 

V: மவன் 
CPR: கசக்கிை் இழுக்கும் 

ரிக்ஷாக்கை் 

OPDU: திறந்த புக்கா 
வடிகால் 

மூேப்பேவில்கல 

P&TO: அஞ்சல் & 
தந்தி அலுவலகம் 

GMS: அரசு 
நடுநிகலப்பை்

ைி 

M&CWC: 
மகப்மபறு 

மற்றும் 
குழந்கதகை் 
நல கமயம் 

UW: மூேப்போத 
கிணறு 

T:ோக்ஸி 
Trc: டிராக்ேர ்

ND: வடிகால் இல்கல TP: ஹதாகலமபசி 

PMS: தனியார ்
நடுநிகலப்பை்

ைி 

FWC: குடும்ப 
நல கமயம் 

HP; கக 
இகறப்பான் 

SH: மாநில ஹநடுஞ்சாகல 
சரி: திறந்த குசச்ா 

வடிகால் 

PCO: ஹபாது 
அகழப்பு 

அலுவலகம் 

SR: சரவ்ீஸ் 
ரிசரவ்ாயர ்

NH: மதசிய ஹநடுஞ்சாகல 
PL: ஹபாது 

கழிப்பகற 
DNS: தரவு 

கிகேக்கவில்கல 

GSS: அரசு 
உயரந்ிகல 

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

GSS: அரசு 
உயரந்ிகல 

பை்ைி 

VH: கால்நகே 
மருத்துவம

கன T/P/L: 
ஹதாே்டி/குைம்/ஏரி 

BTPR: பிைாக் ோப் பக்கா சாகல 

CB: வணிக வங்கி 
PSDU: வீே்டு 

உபமயாகத்திற்கா
ன மின்சாரம் 

 

MHC: 
ஹமாகபல் 

ஹெல்த் 
கிைினிக் 

குறிப்பு: வங்கிகய 
மதசியமயமாக்குங்

கை் 

PEC: தனியார ்
ஹபாறியியல் 

கல்லூரி PR: பக்கா சாகல 
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GSSS: அரசு 
மூத்த 

மமல்நிகலப் 
பை்ைி 

NA: 
ஹபாருந்தாது 

TWB: குழாய் 
கிணறுகை்/ஆழ்து

கை கிணறு 
GKR: கிராவல் (குசச்ா) சாகல COB: கூே்டுறவு வங்கி 

PSAU: பவர ்சப்கை 
விவசாய 

பயன்பாடு 

PSSS: தனியார ்
மூத்த 

மமல்நிகலப் 
பை்ைி SHG: சுய 

உதவிக் குழு 

OHT: மமல்நிகல 
ஹதாே்டி 

AWR: அகனத்து வானிகல 
சாகல 

ACS: விவசாய கேன் 
சங்கம் 

PSCU: வணிக 
பயன்பாே்டிற்கா

ன மின்சாரம் 

DC: டிகிரி 
கல்லூரி F: நகேபாகத 

PCB: தனியார ்
வணிக வங்கி 

PSIU: 
ஹதாழில்துகற 

பயனரக்ளுக்கான 
மின்சாரம் 
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3.14.6 சமூக-பபாருளாதாை ஆய்வு - மாதிைி முரற 

சமூக-ஹபாருைாதார சூழலில் ஏமதனும் வைரச்ச்ித் திே்ேங்கைால் ஏற்பேக்கூடிய 
பாதிப்புககை மதிப்பிடுவதற்கும் மதிப்பீடு ஹசய்வதற்கும், திே்ேப் பகுதியில் உை்ை 
மக்கைின் அசச்ங்ககை அைவிடுவது அவசியம். இந்தத் மதகவகயப் பூரத்்தி 
ஹசய்வதற்கான ஒரு பயனுை்ை கருவியாக சமூக-ஹபாருைாதார ஆய்வு 
ஹசயல்படுகிறது. சரப்ஞ்ச,் வாரட்ு உறுப்பினரக்ை், பை்ைி ஆசிரியரக்ை், மருத்துவப் 
பயிற்சியாைரக்ை், சுய உதவிக் குழு உறுப்பினரக்ை் மற்றும் கிராம இகைஞரக்ை் 
மற்றும் பிற பதிலைிப்பவரக்ை் (வயது வந்மதார ் ஆண்-ஹபண்) சமூகத்தின் பல்மவறு 
சமூகப் ஹபாருைாதாரப் பிரிவுககைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் தீரப்்பு அல்லது 
மநாக்கமான மாதிரி முகறககைப் பயன்படுத்தி விழிப்புணரவ்ு மற்றும் கருத்துக்காக 
ஈடுபடுத்தப்படுகிறாரக்ை். பதிலைித்தவரக்ைிேம் திே்ேம், மவகல வாய்ப்புகை், குடிநீர,் 
சாகல மற்றும் வடிகால் கே்டுமானம், கல்வி, சுகாதாரம், வீடு, மபாக்குவரத்து வசதி 
மற்றும் ஹபாருைாதார நிகல பற்றிய விழிப்புணரவ்ு/கருத்து மகே்கப்பே்ேது. 
 

தைவு மசகைிப்பு முரற 

சமூக-ஹபாருைாதார சூழலில் ஏமதனும் வைரச்ச்ித் திே்ேங்கைால் ஏற்பேக்கூடிய 
பாதிப்புககை மதிப்பிடுவதற்கும் மதிப்பிடுவதற்கும், திே்ேப் பகுதியில் உை்ை 
மக்கைின் அசச்ங்ககை அைவிடுவது அவசியம். முதன்கம மற்றும் இரண்ோம் நிகல 
ஆதாரங்கை் மூலம் தரவு மசகரிப்பு ஹசயல்முகறக்கு கீமழ ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ை சில 
முகறகை் பயன்படுத்தப்படுகின்றன: 
 

கள ஆய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு 

ஒவ்ஹவாரு மாதிரி கிராமங்கைிலும் கை ஆய்வு மற்றும் அவதானிப்புகை் 
ஹசய்யப்பே்டு, அந்தப் பகுதியின் வாழ்க்ககத் தரம் ஆய்வு ஹசய்யப்படுகிறது. 
மருத்துவமகனகை், ஆரம்ப சுகாதார நிகலயங்களுக்குச ் ஹசன்று இப்பகுதியின் 
சுகாதார நிகலகய அறிந்து ஹகாை்ை மவண்டும். புை்ைிவிவரத் துகற, மக்கை் 
ஹதாககக் கணக்ஹகடுப்பு நேவடிக்ககத் துகற மபான்ற பல்மவறு அரசு நிறுவனங்கை் 
அந்தப் பகுதியின் மக்கை் ஹதாகக விவரங்ககைச ்மசகரிக்கச ்ஹசல்கின்றன. 
 

மநைக்ாணல் முரற 

சமூகத்தின் பல்மவறு சமூக-ஹபாருைாதாரப் பிரிவுகைிலிருந்து மதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ே 
மாதிரியின் விழிப்புணரவ்ு மற்றும் கருத்து ஹதாேரப்ான தரவுககைச ் மசகரிக்க 
கே்ேகமக்கப்பே்ே மநரக்ாணல் முகற பயன்படுத்தப்படுகிறது. கே்ேகமக்கப்பே்ே 
மநரக்ாணல்கை் நிகலயான மற்றும் மாற்று மகை்விககை உை்ைேக்கிய முன்னமர 
தீரம்ானிக்கப்பே்ே மகை்விகைின் பயன்பாே்கே உை்ைேக்கியது. மகை்வித்தாை் 
முக்கியமாக வருமானம், மவகலவாய்ப்பு மற்றும் மவகல நிகலகமகை், வீடுகை், 
உணவு, உகேகை், நீர ் வழங்கல், சுகாதாரம், சுகாதாரம், ஆற்றல், மபாக்குவரத்து, 
தகவல் ஹதாேரப்ு, கல்வி, சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் மாசு மபான்ற அைவுருக்ககை 
குறிப்பிே்ே பிராந்தியத்தின் வாழ்க்ககத் தரத்கத மதிப்பிடுகிறது. ஹபாது 
விழிப்புணரவ்ு மற்றும் திே்ேம் பற்றி பதிலைித்தவரக்ைின் கருத்து. மநரக்ாணலின் 
மபாது மநரக்ாணல் ஹசய்பவருக்கு பிகழ இல்லாத மற்றும் துல்லியமான தகவல்ககை 
மசகரிக்க மநரக்ாணல் முகற உதவுகிறது. பதிலைித்தவரக்ைிேம் திே்ேம் பற்றிய 
விழிப்புணரவ்ு / கருத்து மற்றும் சமூக-ஹபாருைாதார சூழலின் முக்கிய அம்சமான 
திே்ேத்தின் தாக்கங்கை், அதாவது. மவகல வாய்ப்புகை், கல்வி, சுகாதாரம், 
மபாக்குவரத்து வசதி மற்றும் ஹபாருைாதார நிகல. 
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குழு விவாதத்தில் கவனம் பசலுத்துங்கள் 

ஃமபாகஸ் க்ரூப் விவாதம் என்பது ஒரு சிறிய, ஆனால் மக்கை்ஹதாகக ரீதியாக 
மவறுபே்ே குழுவாகும், இது மநரக்ாணல்ககைக் ஹகாண்ே தரமான ஆராய்சச்ியின் ஒரு 
வடிவமாகும், இதில் ஒரு குழுவினரின் கருத்துக்கை், கருத்துகை், நம்பிக்கககை் மற்றும் 
மவகலவாய்ப்பு, வருமானம், மபாக்குவரத்து, மீதான அணுகுமுகறகை் பற்றி 
மகே்கப்படுகிறது. கல்வி, மருத்துவ வசதிகை், சுகாதாரம், வீடுகை், சுகாதாரம், 
விவசாயம், மாசுபாடு மபான்றகவ. ஒரு ஊோடும் குழு அகமப்பில் மகை்விகை் 
மகே்கப்படுகின்றன, இதில் பங்மகற்பாைரக்ை் மற்ற குழு உறுப்பினரக்ளுேன் 
மபசலாம். இந்த ஹசயல்பாே்டின் மபாது, ஆராய்சச்ியாைர ் குறிப்புககை எடுக்கிறார.் 
இந்தக் காரணிகை் அகனத்கதயும் கமயமாகக் ஹகாண்ே குழு விவாதத்தின் மூலம், 
முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேம் ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை சமூக-ஹபாருைாதார 
நிகலகமககை மதிப்பிே உதவுகிறது. பங்குதாரரக்கை உை்ைேக்கிய பங்மகற்பு 
அணுகுமுகறயுேன் ஆய்வு மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேது, குறிப்பாக திே்ேப் பயனாைிகை் 
மற்றும் சாத்தியமான பாதிக்கப்பே்ே நபரக்ை் ஹதாேர ் ஆமலாசகன ஹசயல்முகற 
மூலம். ஆமலாசிக்கப்படும் மக்கை் குழுக்கைில் பயனாைிகை் குழு, ககேக்காரரக்ை், 
விவசாயிகை், பை்ைி ஆசிரியரக்ை், கிராம பஞ்சாயத்து சரப்ஞ்ச/்உறுப்பினரக்ை், 
கிராமத் தகலவரக்ை் மபான்றவரக்ை் அேங்குவர.் 
 

உள்கட்டரமப்பு வளங்கள் மீதான அவதானிப்புகள்: 
ஒவ்ஹவாரு ஆய்வு பகுதிக்கும் இந்த முக்கியமான அைவுருக்கைின் குறிப்பிேத்தக்க 
அம்சங்கை் பின்வருமாறு விவாதிக்கப்படுகின்றன: 
(a) கல்வி வசதிகள்: கண்காணிக்கும் பகுதியில், ஆரம்பப் பை்ைி முதல் டிகிரி 

கல்லூரி வகர கல்வி கிகேக்கிறது. கல்லூரிகை் மற்றும் பிற டிப்ைமமா 
படிப்புகை் உை்ைிே்ே உயரக்ல்வி வசதிகை் மகாயம்புத்தூர ் திே்ே தைத்தில் 
இருந்து முகறமய 16.89 கி.மீ.  

(b) மருத்துவ வசதிகள்: ஆய்வுப் பகுதிக்குை் இருபத்தி ஆறு (26) அரசு சுகாதார 

வசதிகை் உை்ைன. எனினும்; ஆய்வுப் பகுதிகைில் உை்ை ஆறு (6) கிராமங்கைில் 

மருத்துவ வசதிகை் இல்லாத மருத்துவ வசதிகை் இல்கல அே்ேவகண 3.23 

ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது. மசலத்தில் மருத்துவமகனகை் மற்றும் பிற சிறந்த 

மருத்துவ வசதிகை் உை்ைன.  

((c) குடிநீை்: கணக்ஹகடுக்கப்பே்ே கிராமங்கைில் குழாய் நீர,் கக பம்ப், கிணறு 
மற்றும் குழாய் கிணறு மூலம் இப்பகுதியின் முக்கிய குடிநீர ் ஆதாரமாக 
உை்ைது.  

(d) பவை் சப்ரள: அகனத்து கிராமங்களுக்கும் மின்சார வசதி உை்ைது. 
(e) மபாக்குவைத்து: மபாக்குவரத்து மநாக்கத்திற்காக அரசுப் மபருந்து ஆே்மோ 

மற்றும் ோக்ஸி மசகவகை் ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ைன. இப்பகுதியில் 
மபாக்குவரத்து வசதிகை் அடிக்கடி இல்கல. கசக்கிை்கை் மற்றும் மமாே்ோர ்
கசக்கிை்கை் மபான்ற தனியார ் வாகனங்ககை ஹபரும்பாலும் கிராம மக்கை் 
மபாக்குவரத்து மநாக்கத்திற்காக பயன்படுத்தினர.் 

(f)  பதாடை்பு வசதிகள்: தகவல் ஹதாேரப்ு மநாக்கத்திற்காக முக்கியமாக துகண 
அஞ்சல் அலுவலகம், ஹதாகலமபசி, ஹமாகபல் மபான்கை் மற்றும் 
ஹசய்தித்தாை்கை் ஹபரும்பாலான கிராமங்கைில் கிகேக்கின்றன. 

 (g)  மவளாண்ரம: பதிலைித்தவரக்ைில் ஹபரும்பாலானவரக்ை் ஹதாழிலாைர ்
மவகல, விவசாயம் மற்றும் கால்நகே நேவடிக்கககைில் ஈடுபே்டுை்ைனர.் 
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விவசாயம் முக்கிய ஹதாழில்; ஒரு சில பதிலைித்தவரக்ை் அரசு துகறகைில் 
மசகவ ஹசய்கிறாரக்ை். பதிலைித்தவரக்ைில் ஹபரும்பாமலார ்ஹதாழிலாைரக்ை் 
மற்றும் மற்றவரக்ை் மற்ற நகரங்களுக்கு இேம்ஹபயர முயற்சிக்கின்றனர.் 

(h)  வீடுகள்: கண்காணிக்கும் பகுதியில் நல்ல கே்டுமானத்துேன் ஹபரும்பாலான 
வீடுகை் பக்கா மற்றும் ஹசமி பக்காவாக உை்ைன. 

(i)  மவரலவாய்ப்பு: ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை மக்கைின் முக்கிய ஹதாழில்கை் 
விவசாயம் மற்றும் கூலி மவகல. ஹதாழிலாைரக்ை் தினக்கூலியாக ரூ. 500-600, 
சம்பந்தப்பே்ே மவகல வகககயப் ஹபாறுத்து 

(J) எைிபபாருள்: சகமயல் எரிஹபாருைின் முதன்கமயான ஆதாரம் எல்பிஜி 
மற்றும் மரமாகும். மண்ஹணண்ஹணய் மதகவக்மகற்ப உை்ைது. 

(K) முக்கிய பயிைக்ள்: விவசாய பண்கணயில் பயிரிேப்படும் முக்கிய பயிரக்ை் 
ஹநல், நிலக்கேகல, கரும்பு, மசாைம், ஹதன்கன, வாகழ, மஞ்சை் மற்றும் 
ஹவங்காயம். 

(L) பமாழி: தமிழ்நாே்டின் ஆே்சி ஹமாழி தமிழ். ஆய்வுப் பகுதியில் அதிகம் 
மபசப்படும் ஹமாழி தமிழ் ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி. 

(m) இடம்பபயைத்ல்: கணக்ஹகடுப்பின் மபாது, உை்ளூர ் மக்கை் அதிகப்பே்சமாக 
மகாயம்புத்தூர ் நககர மநாக்கியும், சிலர ் மவறு மாநிலங்களுக்கும் 
இேம்ஹபயரவ்து கண்ேறியப்பே்ேது. 

(n) சுகாதாைம்: இந்த ஆய்வுப் பகுதியின் சில இேங்கைில் தனிப்பே்ே மற்றும் 
ஒருங்கிகணந்த கழிவுநீர ்ஹதாே்டிகைின் அகமப்புகை் பயன்பாே்டில் உை்ைன. 
ஒரு வீே்டிற்கு மதகவயான அடிப்பகே வசதிகைில் கழிப்பகற வசதியும் ஒன்று. 
ஹபரும்பாலான வீடுகைில் கழிப்பகற வசதி இருந்தது. கிராமங்கைில் 
முகறயான வடிகால் வசதி இல்கல 

(o) சாரல இரணப்பு: ஹபரும்பாலான சாகலகை் தார ் மற்றும் கிராமங்ககை 
இகணக்கின்றன. தார ் மற்றும் ஜல்லி சாகலகை் இரண்டும் ஹபாதுவாக 
கிராமங்கைில் காணப்பே்ேன. 

(p)  சந்ரத வசதி: படிப்பு பகுதி ஹபரும்பாலும் அகர நகரப்்புற வககயாக 
இருந்தது. கிராமங்கைில் அன்றாே மதகவகளுக்கு சிறிய ககேகை் கிகேத்தன. 
சில கிராமங்கைில் வாரசச்ந்கத வசதி இருந்தது. நகரத்தில் ஹமாத்த சந்கதகை் 
இருந்தன. இப்பகுதியில் அகனத்து வககயான வசதிகளுக்கும் மசலம் முக்கிய 
கமயமாக உை்ைது.  

(q)  பபாழுதுமபாக்கு: மகாயில்கை், சமாஜ்பவன், ஹதாகலக்காே்சி மற்றும் 
வாஹனாலி ஆகியகவ ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை முக்கிய ஹபாழுதுமபாக்கு 
வசதிகைாகும். ஹசய்தித்தாை்/பத்திரிக்கக கிராம மக்கைாலும் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

  

3.14.7  மவரலவாய்ப்பு முரற 

எந்தஹவாரு பிராந்தியத்தின் ஹபாருைாதார ஆதார அடிப்பகேயும் முக்கியமாக அதன் 
ஹபாருைாதார ரீதியாக ஹசயல்படும் குழுகவச ் சாரந்்துை்ைது, அதாவது உற்பத்தி 
மவகலகைில் ஈடுபே்டுை்ை உகழக்கும் மக்ககைச ் சாரந்்துை்ைது. எந்தஹவாரு 
ஹபாருைாதார உற்பத்தி நேவடிக்ககயிலும் பங்மகற்பதாக மவகல 
வகரயறுக்கப்பேலாம். அத்தககய பங்மகற்பு உேல் அல்லது மன இயல்புகேயதாக 
இருக்கலாம். மவகல என்பது உண்கமயான மவகல மே்டுமல்ல, பயனுை்ை 
மமற்பாரக்வ மற்றும் பணியின் திகசகயயும் உை்ைேக்கியது. பண்கண அல்லது 
குடும்ப நிறுவனங்கைில் ஊதியம் ஹபறாத மவகலயும் இதில் அேங்கும். பல்மவறு 
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வககயான ஹதாழிலாைரக்ை் வககப்படுத்தப்பேலாம் - குகறந்தபே்சம் ஆறு 
மாதங்கை் அல்லது 180 நாே்கை் பணிபுரிந்தவரக்ை் முதன்கமத் ஹதாழிலாைரக்ைாகக் 
கருதப்படுவாரக்ை், மறுபுறம், ஹதாழிலாைி என்று வககப்படுத்தப்பே்ே நபர ்ஏமதனும் 
ஹபாருைாதார அல்லது உற்பத்தி நேவடிக்கககைில் பங்மகற்றிருந்தால். கேந்த ஒரு 
வருேத்தில் ஆறு மாதங்கை் அல்லது 180 நாே்களுக்கு குகறவானவரக்ை் விைிம்புநிகல 
ஹதாழிலாைியாக கருதப்படுவாரக்ை். ஹதாழிலாைர ் அல்லாதவரக்ை் 
கணக்ஹகடுப்புக்கு முந்கதய ஆண்டில் எந்த மநரத்திலும் மவகல ஹசய்யாதவரக்ை். 
பிரதான மற்றும் குறு ஹதாழிலாைரக்ை் பிரிவின் கீழ் வரும் ஹதாழிலாைரக்ை், சாகுபடி, 
விவசாயம், கால்நகேகை், வனவியல், மீன்பிடித்தல், மவே்கேயாடுதல், மதாே்ேங்கை், 
பழத்மதாே்ேங்கை் மற்றும் ஹதாேரப்ுகேய நேவடிக்கககை், சுரங்கம் மற்றும் குவாரி, 
உற்பத்தி, பதப்படுத்துதல், வீே்டுத் ஹதாழிலில் பழுது பாரத்்தல் மபான்ற 
நேவடிக்கககைில் ஈடுபே்டுை்ைனர.் கே்டுமானம், வரத்்தகம் மற்றும் வரத்்தகம், 
மபாக்குவரத்து, மசமிப்பு மற்றும் ஹதாேரப்ு மற்றும் பிற மசகவகை் அே்ேவகண 3.27. 

அட்டவரண 3.27: ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள பபாருளாதாைப் பண்புகளின் 
சுருக்கம் 

மக்கள்பதாரக அளவுருக்கள் மக்கள்பதாரக சதவீதம் 

ஹமாத்த ஹதாழிலாைி 66336 54.09 % 

விைிம்புநிகல ஹதாழிலாைி 60423 49.27% 

மவகல ஹசய்யாதவர ் 12024 9.80% 

முக்கிய ஹதாழிலாைி 19038 15.53% 

உழவரக்ை் 1774 1.44% 

மவைாண்கம 27587 22.49% 

குடும்பம் 5913 4.82% 

மற்றகவகை் 56282 45.9% 

ஆதாைம்:மாவே்ே மக்கை் ஹதாகக கணக்ஹகடுப்பு ககமயடு 2011,  
வயிற்றுப்மபாக்கு / காலரா, மமலரியா, சைி, இருமல்; கவரஸ் காய்சச்ல், கண் மநாய், 
மதால் மநாய் மற்றும் சுகாதாரமின்கம ஆகியகவ முகறயற்ற சுகாதாரம், ஹகாசு 
ஹதால்கல மற்றும் தண்ணீர ் மதங்குவதால் ஏற்படும் ஹபாதுவான உேல்நலப் 
பிரசச்கனகை் ஆகும். மமலரியா இப்பகுதியில் அடிக்கடி ஏற்படும் மநாய்கை் மற்றும் 
சுவாச ஹதாற்றுகைில் ஒன்றாகும். 
 

3.14.9 கலாசச்ாை மற்றும் அழகியல் சூழல் 

ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுலாத் தலங்கைின் கலாசச்ார மற்றும் அழகியல் 
முக்கியத்துவம் இல்கல. எனமவ, ஆரவ்முை்ை இேங்கைில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்போது. 
 
3.14.10 வாழ்க்ரகத் தைம் 

கல்வி வசதிகை், உணவு, உகே மற்றும் வீடு மபான்ற அடிப்பகேத் மதகவகைின் 

இருப்பு மபான்ற திருப்திகரமான நிகல காரணமாக, கண்காணிப்பு பகுதிக்கான 

சராசரி வாழ்க்ககத் தரம் திருப்திகரமான நிகலக்கு இே்டுச ் ஹசல்கிறது. படிப்பு 

பகுதியில் மருத்துவம், சுகாதாரம் மற்றும் வங்கி வசதிகை் மபாதுமானதாக இல்கல; 

இந்தத் துகறகைில் முன்மனற்றம், ஆய்வுப் பகுதியின் வாழ்க்ககத் தரத்கத உயரத்்த 

உதவும். 
 

3.14.11 மறுவாழ்வு மற்றும் மீள்குடிமயற்றத் திட்டம் (R & R திட்டம்) 
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முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேப் பகுதியில் தற்மபாது தீரவ்ு எதுவும் இல்லாததால், 

மீை்குடிமயற்றம் அல்லது புனரவ்ாழ்வு பிரசச்ிகனகை் எதுவும் இல்கல. 
 

3.14.12 அடிப்பரட வசதிகள் 

உேல் உை்கே்ேகமப்பு வசதிகைின் சிறந்த ஹநே்ஹவாரக்் (நன்கு கே்ேப்பே்ே சாகலகை், 

ரயில் இகணப்புகை், நீரப்்பாசனம், மின்சாரம் மற்றும் ஹதாகலத்ஹதாேரப்ு, தகவல் 

ஹதாழில்நுே்பம், சந்கத ஹநே்ஹவாரக்் மற்றும் சமூக உை்கே்ேகமப்பு ஆதரவு, அதாவது 

சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி, நீர ் மற்றும் சுகாதாரம், கால்நகே மசகவகை் மற்றும் 

கூே்டுறவு) கிராமப் ஹபாருைாதார வைரச்ச்ிக்கு இன்றியகமயாதது. 

கை ஆய்வின் அடிப்பகேயில் இப்பகுதியில் உை்ை உை்கே்ேகமப்பு வசதிகை் குறித்து 

ஆய்வு ஹசய்யப்பே்டுை்ைது. இந்த ஆய்வில், அந்த இேத்கதச ்சுற்றி 10 கி.மீ., சுற்றைவில் 

உை்ை கிராமங்கை் ஆய்வு ஹசய்யப்பே்டுை்ைன. இப்பகுதியில் உை்ை உை்கே்ேகமப்பு 

வசதிகை் கீமழ ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைன. 

அகனத்து அடிப்பகே வசதிகை் கல்வி (உயரக்ல்வி, கல்லூரிகை், 

பல்ககலக்கழகங்கை், மருத்துவக் கல்லூரி, மபாக்குவரத்து வசதிகை், ரயில் நிகலயம், 

மபருந்து நிகலயப் பகுதி அகனத்தும் மாவே்ேத் தகலகமயகமான மசலத்தில் 

உை்ைன). 

3.14.13 பைிந்துரை மற்றும் பைிந்துரை 

 கல்வி மற்றும் சிறந்த வாழ்வாதாரம் ஹபற மக்களுக்கு விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்த 

விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி நேத்தப்பே மவண்டும். 

 மக்களுக்கு எைிதான மற்றும் அணுகக்கூடிய மருத்துவ வசதிககைப் ஹபற 

சுகாதாரப் பாதுகாப்பு கமயம் மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் வசதி ஆகியகவ 

வழங்கப்பேலாம். 

 மக்ககை சுயஹதாழில் ஹசய்ய, குறிப்பாக ஹபண்கை் மற்றும் மவகலயில்லாத 

இகைஞரக்ளுக்கு ஹதாழில் பயிற்சித் திே்ேத்கத ஏற்பாடு ஹசய்யலாம். 

 தகுதி மற்றும் திறன்கைின் அடிப்பகேயில் உை்ளூர ் இகைஞரக்ை் 

பணியமரத்்தப்பேலாம். 

 நீண்ே கால மற்றும் குறுகிய கால மவகலவாய்ப்புககை உருவாக்க முடியும். 

 ஆபத்துக்ககை உை்ைேக்கிய சிகிசக்சக்காக அதிக தூரம் ஹசல்வகதத் தவிரக்்க 

அந்த இேத்தில் மகப்மபறு வசதி ஏற்படுத்தப்பே மவண்டும். அதுமே்டுமின்றி 

இப்பகுதிகை் பல்மவறு மநாய்கைால் பாதிக்கப்படும் பகுதிகைாக இருப்பதால், 

திே்ேத்கதச ் சுற்றியுை்ை கிராம மக்களுக்கு சிறந்த சுகாதார வசதிககை 

வழங்குவதற்கு முன்னுரிகம அடிப்பகேயில் நவீன வசதிகளுேன் கூடிய 

மருத்துவமகனகய கமயமான இேத்தில் திறக்க மவண்டும். 

 ஒரு ஹசயல் திே்ேத்கத உருவாக்கும் மபாது, ஒதுக்கப்பே்ே மற்றும் 

பாதிக்கப்பேக்கூடிய குழுக்கைின் கீழ் வரும் மக்ககைக் கண்ேறிவது மிகவும் 

முக்கியம். எனமவ ஹசயல் திே்ேங்ககை உருவாக்கும் மபாது சிறப்பு ஏற்பாடுகளுேன் 

இந்த குழுக்களுக்கு சிறப்பு கவனம் ஹசலுத்த முடியும். 

 
 

3.14.4 முடிவுரை 
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கணக்ஹகடுக்கப்பே்ே கிராமங்கைின் சமூக-ஹபாருைாதார ஆய்வு, அதன் 

மக்கை்ஹதாகக, சராசரி குடும்ப அைவு, எழுத்தறிவு விகிதம் மற்றும் பாலின விகிதம் 

மபான்றவற்கறப் பற்றிய ஹதைிவான பேத்கத அைிக்கிறது. மமலும் மக்கை் 

ஹதாககயில் ஒரு பகுதியினர ் தங்களுகேய நாளுக்கு நாை் இயங்குவதற்கு நிரந்தர 

மவகல இல்லாமல் அவதிப்படுவதும் கண்ேறியப்பே்டுை்ைது. நாை் வாழ்க்கக. நீண்ே 

கால அடிப்பகேயில் தங்களுகேய நிகலத்தன்கமக்காக ஓரைவு வருமானம் ஈே்ே 

மவண்டும் என்பமத அவரக்ைின் எதிரப்ாரப்்பு. முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேம், 

அப்பகுதியில் உை்ை மவகல வாய்ப்கப மமம்படுத்துவதன் மூலம், உை்ளூர ்

மக்களுக்கு முன்னுரிகம மவகலககை வழங்குவகத மநாக்கமாகக் ஹகாண்ேது 

மற்றும் அகதஹயாே்டி சமூக தரத்கத மமம்படுத்தும். 5 கிமீ சுற்றைவில் அருகிலுை்ை 

கிராமங்கைில் PHC, அங்கன்வாடி பை்ைி, தபால் நிகலயம், தந்தி, அரசு மற்றும் 

தனியார ் பை்ைி, மபருந்து இகணப்பு ஆகியகவ உை்ைன. மமற்கூறிய மநாக்கத்கத 

அகேவதற்காக, முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றைவில் பகுதி 

பற்றிய விரிவான ஆய்வு மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேது. 
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அத்தியாயம் 4: எதிை்பாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 
நடவடிக்ரககள் 

 

4.1 அறிமுகம் 

இந்த அத்தியாயம் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்கத் திே்ேத்தால் பல்மவறு 
சுற்றுசச்ூழல் கூறுகைில் ஏற்பேக்கூடிய பாதிப்புகை் பற்றிய சுருக்கமான 
கண்மணாே்ேத்கத வழங்குகிறது. திறந்தஹவைி சுரங்க நேவடிக்கககைில் ஹபஞ்சுகை், 
அணுகுமுகற சாகலகை், இழுத்துச ் ஹசல்லும் சாகலகை், அகழ்வு மற்றும் ஏற்றுதல் 
மற்றும் இறக்குதல், ஹபாருே்ககை ககமுகறயாக வரிகசப்படுத்துதல் மற்றும் 
மபாக்குவரத்து ஆகியகவ அேங்கும். பாதகமான சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்ககைத் 
தடுக்க/தணிக்க மபாதுமான கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்கககை் எடுக்கப்போவிே்ோல், இந்த 
ஹசயல்பாடுகை் சுற்றுசச்ூழல் சீரழிகவ ஏற்படுத்தலாம் மற்றும் இறுதியில் 
சுற்றுசச்ூழலுக்கு மீை முடியாத மசதத்திற்கு வழிவகுக்கும். சுரங்கத் திே்ேத்தால் 
கண்ேறியப்பே்ே பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகை், பின்வரும் பிரிவுகைில் 
விவாதிக்கப்படுகின்றன: 
 

4.2 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

சுரங்க நேவடிக்கககை் நிலத்தின் சீரழிவு, காற்று, நீர ் மற்றும் மண்ணின் தரம் 
மமாசமகேந்து, அப்பகுதியின் உயிரியல் மற்றும் சமூக-ஹபாருைாதார சூழகலப் 
பாதிக்கிறது மபான்ற சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிகனககை ஏற்படுத்துகிறது. பல்மவறு 
சுற்றுசச்ூழல் அைவுருக்கை் மீது சுரங்கத்தின் தாக்கங்கை் மதிப்பீடு ஹசய்யப்பே்டு 
கீமழ ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைன: 
 

4.3 காற்றின் தைத்தில் தாக்கம் 

சாதாரண கல் சுரங்கத்தின் தாக்கத்கத மதிப்பிடுவதற்கு, சாதாரண கல் மற்றும் 
கிராவல் குவாரியில் இருந்து நசுக்குதல் மற்றும் மபாக்குவரத்து நேவடிக்கககைின் 
தாக்கத்கத மதிப்பிடுவதற்கு, சுரங்க நேவடிக்கககை் மற்றும் கனிம மபாக்குவரத்து 
நேவடிக்கககளுக்காக காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேது. MoEF/CPCB 
அங்கீகரிக்கப்பே்ே ஏரிகை் AERMOD மாதிரிகயப் பயன்படுத்தி மாேலிங் 
மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேது. சுரங்கம் மற்றும் அதனுேன் ஹதாேரப்ுகேய நேவடிக்கககை் 
காரணமாக PM10 இன் அதிகரிக்கும் நில மே்ே ஹசறிவு மமமல குறிப்பிேப்பே்ே 
மாதிரிககைப் பயன்படுத்தி கணிக்கப்பே்ேது மற்றும் அதன் விகைவாக PM10 இன் 
ஹசறிவு மதசிய காற்று தர தரநிகலகளுேன் ஒப்பிேப்பே்ேது. 
 

4.3.1 தரை மட்ட பசறிவு அதிகைிப்பு 

4.3.1.1 காற்று சூழல் 

மபஸ் கலன் சுற்றுப்புற காற்று கண்காணிப்பு அறிக்கக, SPM, SO2 மற்றும் NOx 

ஆகியவற்றின் காற்று மாசுபடுத்தும் ஹசறிவுகை் மதசிய சுற்றுப்புற காற்று தர 

தரநிகலகை் (NAAQS) பரிந்துகரத்தபடி அனுமதிக்கப்பே்ே வரம்புகளுக்குை் 

இருப்பகத ஹவைிப்படுத்துகிறது. சுரங்க நேவடிக்ககயின் முக்கிய காற்று மாசுபாடு 

துகை்கை் இகேநிறுத்தப்படும். எக்ஸ்கமவே்ேர,் துகையிடுதல், ஹவடிக்கச ் ஹசய்தல், 

ஏற்றுதல், கேத்தல் மபான்ற சுரங்க நேவடிக்கககைின் பல்மவறு கே்ேங்கைில் SPM 

ஹவைியிேப்படும். வைிமண்ேலத்தில் ஹவைியிேப்படும் மாசுக்கை் காற்றின் கீழ் 

திகசயில் சிதறி இறுதியில் மூலத்திலிருந்து ஹவகு ஹதாகலவில் தகரகய அகேயும். 

தகர மே்ே ஹசறிவுகைின் ஹசறிவு முக்கியமாக ஆய்வுப் பகுதியின் உமிழ்வு மூலத்தின் 

வலிகம மற்றும் நுண்ணுயிரியல் சாரந்்தது. 
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4.3.1.2 வானிரல தைவு 

கண்காணிப்பு மததிக்கான வானிகல தரவு, அதாவது மாரச் ்2022 முதல் மம 2022 வகர 

ஆய்வுக்காக பரிசீலிக்கப்பே்ேது. AERMET ஹசயலாக்கத்திற்கான தரவுகை் தினசரி 
காற்றின் மவகம், காற்றின் திகச, ஹவப்பநிகல, ஈரப்பதம், நிகலய அழுத்தம், 

மகழப்ஹபாழிவு, சூரியக் கதிரவ்ீசச்ு மற்றும் மமக மூே்ேம் ஆகியகவ அந்தக் 

காலகே்ேத்தில் பதிவு ஹசய்யப்பே்டுை்ைன. AERMOD மாதிரிக்கான உை்ைீோகப் 

ஹபறப்படும் மூல வானிகலத் தரகவ AERMET மறுவடிவகமக்கிறது.  

படம் 4.1: திட்ட தளத்தின் வின்ட்மைாஸ் வரைபடம் 

மாைச் ்2022 - மம 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            சராசரி ஹவப்பநிகல (°C) 20.2 
           காற்றின் முக்கிய திகச          NE 
              ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) 6.8 
              சராசரி காற்றின் மவகம் (m/h) 7.9 

 

4.3.1 சுைங்கப் பகுதியில் இருந்து பவளிமயற்றும் கணக்கீடுகள் 

திே்ேப் பகுதியில் பல்மவறு நேவடிக்கககை் மூலம் எக்ஸ்கமவே்ேர ் என்பது, 
எக்ஸ்கமவே்ேர ் குழி(கை்) மற்றும் எக்ஸ்கமவே்ேரப்் பகுதியில் நிகழும் ஹசயல்கைான 
மதாண்டுதல், தூக்குதல், இழுத்தல் மற்றும் ஏற்றுதல்/இறக்குதல் மபான்றவற்கற 
உை்ைேக்கிய ஒரு பகுதி ஆதாரமாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த பகுதிகைில் இருந்து 
ஹவைிமயறும் தூசி இயற்ககயில் தப்பிக்கும். எக்ஸ்கமவே்ேர ் ஹசயல்பாடுகை், 
ஏற்றுதல் / இறக்குதல் ஹசயல்பாடுகை் ஆகியகவ தூசி உமிழ்கவ ஏற்படுத்தும், 
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இருப்பினும் அது இயந்திரங்கைின் ஹசயல்பாே்டு பகுதியில் மே்டுமம இருக்கும். 
அவற்றின் ஹசயல்பாே்டிலிருந்து வாயு உமிழ்வு குகறவாகவும் திே்ேத்திற்குை் 
குகறவாகவும் இருக்க மவண்டும். எக்ஸ்கமவே்ேர ்ஹசய்யப்பே்ே ஹபாருே்ககை திே்ே 
தைத்தில் இருந்து குப்கப ஹகாே்டும் இேங்களுக்கு ஹகாண்டு ஹசல்வது வரி ஆதாரமாக 
வககப்படுத்தப்பே்டுை்ைது. இழுத்துச ் ஹசல்லும் சாகலயில் குப்கபத் ஹதாே்டி 
நகரவ்து திே்ேப் பகுதிக்குை் இருக்கும் என்பதால், குடியிருப்புப் பகுதியில் பாதகமான 
பாதிப்புகை் எதுவும் ஏற்போது. 
 

எக்ஸ்கமவசன் பசயல்பாட்டிற்கான தூசி பைவல் மாடலிங் 

தற்மபாகதய ஆய்வில், யுகனஹேே் ஸ்மேே்ஸ் சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு நிறுவனம் 
(யுஎஸ்இபிஏ-42 ஹதாேர)் அங்கீகரிக்கப்பே்ே கணித சமன்பாடுகை் ஹபாருை் 
மபாக்குவரத்து உே்பே திே்ேத்தில் ஹவவ்மவறு ஹசயல்பாடுகளுக்கான ஹசறிவுககைக் 
கணிக்கப் பயன்படுத்தப்பே்டுை்ைன. துகை் உமிழ்கவக் கணிக்க, என்விே்ரான்ஸ் 
AERMOD கிைவுே். (Air Dispersion Modeling Software) ISCST3 அடிப்பகேயிலான இகேமுகம் - 
காற்றின் தரத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்ககைக் கணிக்கப் பயன்படுத்தப்பே்ேது, 
அதாவது துகை்கைின் அதிகபே்ச தகர மே்ே ஹசறிவு (GLC's). ஒமர மாதிரியான உமிழ்வு 
விகிதங்களுக்கு குறுகிய கால மாதிரி விருப்பங்கை் மதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ேன. 
தற்மபாகதய வழக்கில் PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றின் தீரம்ானத்திற்கு ஏர ்
மாேலிங் கே்டுப்படுத்தப்பே்ேது. பல்மவறு திே்ே ஹசயல்பாடுகளுக்கு 
ஏற்றுக்ஹகாை்ைப்பே்ே உமிழ்வு காரணிகை் கீமழ குறிப்பிேப்பே்டுை்ைன: 
 

எக்ஸ்கமவசன் மற்றும் ஹபாருே்ககை ஏற்றுதல்/இறக்குவதற்கான உமிழ்வு காரணி 
எக்ஸ்கமவே்ேர ்மற்றும் ஹபாருை் ககயாளுதலுக்காக USEPA - 42 ஹதாேரின்படி உமிழ்வு 
காரணி ஏற்றுக்ஹகாை்ைப்பே்ேது. 
மோசிங் ஆபமரஷன் ஹசய்ய: 
EFPM10 (kg/hr) = 0.34 X s1.5(%) / M1.4(%) 

எங்மக, 
EFPM10 (kg/hr) = கிமலா/மணியில் உமிழ்வு காரணி 
S = எகேயின் சதவீதத்தில் வண்ேல் உை்ைேக்கம் 

M = எகேயின் சதவீதத்தில் ஈரப்பதம் 

ஹபாருை் ஏற்றுதல்/இறக்குதல்: 
EFPM10 (kg/hr) = 0.34 [0.119 / M0.9] 

where, 

EFPM10 (kg/hr) = கிமலா/ேன் உமிழ்வு காரணி 
M = எகேயின் சதவீதத்தில் ஈரப்பதம். 
திே்ேத்திற்குை் ஹபாருை் கேத்தலுக்கான உமிழ்வு காரணி: 
உமிழ்வு விகிதம் மண்ணின் பண்புகை், தே்பஹவப்ப நிகலகை், வாகனப் 
மபாக்குவரத்து, காற்றாகலகை் மற்றும் இயந்திர ஹசயல்பாடு உை்ைிே்ே பல 
காரணிககைச ்சாரந்்துை்ைது. உமிழ்வு விகிதத்கதக் கணக்கிடுவதற்கான அனுபவச ்
சமன்பாடு கீமழ உை்ைது. 
E= k*(1.7) *(s/12) *(S/48) *(W/2.7)0.7*(W/2.7)0.7 (w/4)0.5 * (365-p/365) g/VKT 

 

where, 

E = உமிழ்வு விகிதம் 

K = துகை் அைவு ஹபருக்கி 

s=சாகல மமற்பரப்பு ஹபாருைின் வண்ேல் உை்ைேக்கம் 



 

 

  246 

S= சராசரி வாகன மவகம் (கிமீ/மணி) 
W=சராசரி வாகன எகே (ேன்) 
w=சக்கரங்கைின் சராசரி எண்ணிக்கக 

p= வருேத்திற்கு குகறந்தபே்சம் 0.254mm மகழப்ஹபாழிவு உை்ை நாே்கைின் 
எண்ணிக்கக 

 

ஐமசாப்ஹலத்கை் முகறமய PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 க்கு பேம் 4.2 முதல் 4.5 வகர 
காே்ேப்பே்டுை்ைது. PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றிற்கான எக்ஸ்கமவே்ேர,் 
ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல் நேவடிக்கககைின் அதிகபே்ச GLC அே்ேவகண 4.2 இல் 

காே்ேப்பே்டுை்ைது. 

 

அட்டவரண 4.2: அதிகபட்ச தரை மட்ட பசறிவு 

 

வ. 
எண் 

மாசுபடுத்திக
ள் 

அதிகபட்சம். GLC 
அனுசைிக்கப்பட்டது, (µg/m3) 

தூைம் மற்றும் 
திரச 

1 PM10 13.3 1000 m towards E 

2 PM2.5 7.8 1000 m towards E 

3 SO2 5.5 1000 m towards E 

4 NO2 6.5 1000 m towards E 

 

 

படம் 4.2: PM10க்கு 24 மணி மநை நிலம் - நிரல பசறிவுகள் கணிக்கப்பட்ட 
அதிகபட்ச ஐமசாப்பளத் 
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படம் 4.3: பி.எம். 2.5க்கு 24 மணி மநை நிலம் - நிரல பசறிவுகள் கணிக்கப்பட்ட 
அதிகபட்ச ஐமசாபிளத் 

 

படம் 4.4: SO2 க்கு 24 மணிமநை நிலம் - நிரல பசறிவுகள் கணிக்கப்பட்ட 
அதிகபட்ச ஐமசாபிளத் 
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படம் 4.5: NO2 க்கு 24 மணிமநை நிலம் - நிரல பசறிவுகள் கணிக்கப்பட்ட 
அதிகபட்ச ஐமசாபிளத் 

 

4.3.2 விரளவு தாக்கம்  

கண்காணிப்பு நிகலயத் திே்ே தைத்தில் முகறமய PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 க்கான 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் கே்டுமான நேவடிக்கககை் (மதாண்டுதல் மற்றும் 

நசுக்குதல்) காரணமாக ஏற்படும் தாக்கம் அே்ேவகண 4.2 இல் வழங்கப்பே்டுை்ைது, 

இதன் விகைவாக ஹசறிவு நிகல NAAQS க்குை் உை்ைது என்பகதக் காே்டுகிறது.  

 

அட்டவரண 4.2: திட்ட தளத்தில் எக்ஸ்கமவட்டை்யின் விரளவாக நிரலகள் 

வ.எண். இடங்கள் 

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

Inc 
அதிக 
பட்சம் 

பமாத்தம் Inc 
அதிக 
பட்சம் 

பமாத்தம் Inc 
அதிக 
பட்சம் 

பமாத்தம் Inc 
அதிக 
பட்சம் 

பமாத்தம் 

1 AAQ-1 2.8 83.5 86.3 1.6 41.41 43.01 1 13.72 14.72 1.2 31.82 33.02 

2 AAQ-2 1.3 81.67 82.97 1 38.18 39.18 0.4 17.78 18.18 0.5 33.15 33.65 

3 AAQ-3 2.7 95.41 98.11 0.7 35.8 36.5 0.5 15.29 15.79 0.6 33.63 34.23 

4 AAQ-4 1.3 83.62 84.92 0.4 35.46 35.86 0.3 15.52 15.82 0.5 36.42 36.92 

5 AAQ-5 2.7 96.58 99.28 1.4 39.31 40.71 1.1 16.65 17.75 1.3 35.09 36.39 

6 AAQ-6 1.3 96.78 98.08 1 39.2 40.2 0.6 16.42 17.02 0.5 34.72 35.22 

7 AAQ-7 1.3 94.15 95.45 2.3 39.2 41.5 1.2 13.14 14.34 1.4 33.39 34.79 

8 AAQ-8 2.7 83.1 85.8 0.8 41.52 42.32 0.5 13.96 14.46 0.6 35.37 35.97 

NAAQS (µg/m3) NAAQS (µg/m3) 100 60 80 

 

4.3.3 பதாழில்சாை் ஆமைாக்கிய பாதிப்பு 

                 உை்ைிழுக்கப்படும் துகை்கை் அல்லது தூசியின் முற்மபாக்கான படிவு ஹபரிய 

உேல்நலப் பிரசச்ிகனககை ஏற்படுத்துகிறது. துகை் அைவு சிறியது (PM2.5 க்கும் 

குகறவானது) அதிக இரசாயன மற்றும் உயிரியல் விகனத்திறன். இந்த சிறிய 

துகை்கை் நுகரயீரலின் ஆழமான பகுதிகய அகேகின்றன. இந்த கமக்ரான் 

அைவுை்ை துகை்கை், ஒருமுகற காற்றில் பரவினால், மசகரிப்பது அல்லது சிக்குவது 

மிகவும் கடினம். சுவாசிக்கக்கூடிய மற்றும் சுவாசிக்க முடியாத தூசி துகை்கை் 
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காரணமாக நுகரயீரல் ஹசயல்பாடுகை் பாதிக்கப்படுகின்றன. நாை்பே்ே 

ஹவைிப்பாடு ஆஸ்துமா, எம்பிஸிமா, கடுகமயான மூசச்ுத ்திணறல் (மூசச்ுத் திணறல்) 

மற்றும் மூசச்ுக்குழாய் அழற்சி மபான்ற சுவாச மநாய்களுக்கு வழிவகுக்கிறது மற்றும் 

தீவிர நிகழ்வுகைில் நிமமாமகானிமயாசிஸ் அல்லது சுரங்கத் ஹதாழிலாைரக்ைின் 

கருப்பு நுகரயீரல் மநாய். தூசியின் விகைவு மனித ஆமராக்கியத்திற்கு தீங்கு 

விகைவிக்கும். 

 
 

4.3.4 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் காற்றின் தைத்தில் தாக்கத்ரத ஏற்படுத்துகின்றன 

காற்று மாசுக் கே்டுப்பாடுகளுக்கு பரிந்துகரக்கப்படும் தணிப்பு நேவடிக்கககை், 

அப்பகுதியின் அடிப்பகே சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்கத அடிப்பகேயாகக் 

ஹகாண்ேகவ. பிராந்தியத்தில் ஏற்றுக்ஹகாை்ைக்கூடிய சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்கத 

பராமரிப்பதன் பாரக்வயில், ஒழுங்குமுகற அதிகாரிகைால் பரிந்துகரக்கப்பே்ே 

தரநிகலகைின் இணக்கத்கத சரிபாரக்்க காற்றின் தரம் ஹதாேரந்்து 

கண்காணிக்கப்படுவது விரும்பத்தக்கது. இணங்காத நிகலயில், தகுந்த தணிப்பு 

நேவடிக்கககை் சரிபாரக்்கப்பே மவண்டும். 
 

4.3.5 தூசி உருவாக்கம் மற்றும் சிதறரலத் தடுப்பதற்கான நடவடிக்ரககள் 

சுரங்க நேவடிக்கககைின் மபாது ஹபாதுவாக உருவாகும் தூசி துகை்கை் காற்றில் 

பரவுகின்றன, இதனால் சுற்றுப்புற காற்றில் துகை்கை் அைவு அதிகரிக்க 

வழிவகுக்கிறது. முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்க நேவடிக்ககயில், சுரங்க நேவடிக்கககை் 

மற்றும் அப்பகுதிக்குை் சாதாரண கற்ககை ஹகாண்டு ஹசல்வது ஆகிய இரண்டின் 

மபாதும் மபாதுமான கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்கககை் மமற்ஹகாை்ைப்படும். 

சுரங்கப் பகுதி முழுவதும் குறிப்பாக சுரங்கச ் சாகலகைில் அதிக பாரம் ஏற்றிச ்

ஹசல்லும் நீர ் ஹதைிக்கும் அகமப்பு ஏற்கனமவ வழங்கப்பே்டுை்ைது. தற்மபாது 

மேங்கரக்ை் தூசிகய அேக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏற்கனமவ பின்பற்றப்பே்ே 

கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்கககை் கீமழ ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைன: 

• வழக்கமான சுத்தம் மற்றும் சாகலகைில் இருந்து கசிவுககை அகற்றுவது 

ஹதாேரந்்து ஹசய்யப்படுகிறது. 

• இழுத்துச ்ஹசல்லும் சாகலகை், சரவ்ீஸ் சாகலகை் மற்றும் அதிக பாரம் ஏற்றப்படும் 

இேங்கை் ஆகியவற்றில் தண்ணீர ் ஹதைிப்பது கணிசமான தூசி மாசுபாே்கேக் 

குகறக்க உதவும். 

• சுரங்க உபகரணங்கைின் முகறயான மற்றும் வழக்கமான பராமரிப்பு. 

சுத்திகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் தண்ணீகர சுரங்கப் பகுதிகைிலும் அகதச ் சுற்றியுை்ை 

பகுதிகைிலும் தூசிகய அேக்குவதற்குப் பயன்படுத்தலாம். 

• தூய்கமயான மற்றும் ஆமராக்கியமான சூழகல உருவாக்குவதற்காக, அதிக 

சுகமகை் உை்ை இேங்ககைச ் சுற்றி விரிவான பசுகமப் பே்கேகை் அகமக்கப்பே 

மவண்டும். 

• சுரங்க நேவடிக்கககை் நிகறவகேந்த குப்கபக் கிேங்குகளுக்கு நில மீே்பு 

மமற்ஹகாை்ைப்பேலாம். 

• பின்வரும் கூடுதல் நேவடிக்கககளும் பின்பற்றப்படும், 

• மண்ஹவே்டிகைின் கூரக்மயான பற்ககைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தூசி 

உற்பத்தி குகறயும். 

• தூசிகய கே்டுப்படுத்த ஈரமான துகையிேல் மமற்ஹகாை்ைப்படும். 

• கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹவடிக்கும் நுே்பங்கை் பின்பற்றப்படும். 

• ஒரு துகைக்கு கே்ேணம் மற்றும் ஒரு சுற்றுக்கு கே்ேணம் உகந்ததாக இருக்கும். 
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• மண்ஹவே்டி மற்றும் ேம்ப்பரக்ளுக்கான மகபின்கை் மற்றும் ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு 

தூசி முகமூடிகை் வழங்கப்படும். 

• திே்ேமிடும் மபாது காற்றின் திகச மற்றும் வானிகல பற்றிய தகவல்கை் 

பரிசீலிக்கப்படும், இதனால் ஹபாறியியல் நுே்பத்தால் முழுகமயாக அேக்க முடியாத 

மாசுக்கை் குடியிருப்பு பகுதிககை அகேவது தடுக்கப்படும். 

• நல்ல வீே்டு பராமரிப்பு மற்றும் முகறயான பராமரிப்பு ஆகியகவ மாசுபாே்கேக் 

கே்டுப்படுத்த உதவும். 

அகமப்பின் மநாக்கம் காற்றில் பரவும் தூசிகய அகற்றுவது அல்லது அதன் மூலத்தில் 

உை்ை தூசிகய அேக்குவது. ஈரப்பதத்தின் திகரசச்ீகல மூலம் தூசி உற்பத்தி ஹசய்யும் 

பகுதிக்குை் தூசிகய அகேத்து கவப்பது மற்றும் துகை்கை் மற்றும் நீரத்்துைிகை் 

இகேமய மநரடி ஹதாேரப்ு மூலம் தூசிகய ஈரமாக்குவது ஆகியகவ இந்த அகமப்பில் 

அேங்கும். சப்ரஸன்ே் கலந்த தண்ணீகர ஹதைிப்பதன் மூலம் தூசிகய அேக்குவதற்கு 

ஹபாருத்தமான இேங்கைில் துல்லியமான ஆண்டி-க்ைாக் முகனகை் மபாதுமான 

அைவில் நிறுவப்படும். தூசிகய அேக்குவதற்குத் தகுந்த கே்டுப்பாடு வழங்கப்படும் 

மற்றும் கன்மவயர ் சிஸ்ேம் இயங்கும் மபாது அல்லது ஏற்றுதல் ஹசயல்பாடு 

இயக்கத்தில் இருக்கும் மபாது மே்டுமம அது ஹசயல்படும் வககயில் சிஸ்ேம் 

ஒன்மறாஹோன்று இகணக்கப்படும். 

 

4.3.6 பசுரம அைண் 

பல்மவறு தூசுககை அேக்கும் நேவடிக்கககை் இருந்தாலும், என்னுகேய முகங்கைில் 

இருந்து உருவாகும் தூசி, ஹவடிப்பு நேவடிக்கககைின் மபாது உருவாகும் நுண்ணிய 

தூசி ஆகியவற்கறக் கே்டுப்படுத்துவது கடினம். எனமவ, மமற்கூறிய தணிப்பு 

நேவடிக்கககளுக்கு மமலதிகமாக, சுரங்கப் பகுதியிலும் அகதச ் சுற்றியுை்ை 

பகுதிகைிலும் அேரத்்தியான பசுகம அரண்  இருக்க முன்ஹமாழியப்பே்ேது. 

 

4.3.7 தூசி உள்ளிழுப்பரதக் கட்டுப்படுத்த பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் 

மமற்கூறிய அகனத்து முன்ஹனசச்ரிக்கக நேவடிக்கககளும் தைத்தில் தூசி 

உற்பத்திகயக் குகறக்கவும், ஹவைிப்புற சூழலில் சிதறாமல் தடுக்கவும் 

பின்பற்றப்படும். எவ்வாறாயினும், தைத்தில் உை்ை ஹதாழிலாைரக்ைின் 

பாதுகாப்பிற்காக, மூமலாபாய இேங்கைில் ஈடுபடும்/தூசி உற்பத்தி ஹசய்யும் 

இேங்கைான பயிற்சிகை், ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல் புை்ைிகை், நசுக்குதல் 

மபான்றகவ, தூசி முகமூடிகை் வழங்கப்படும். தூசி முகமூடிகை் RPM ஐ 

உை்ைிழுப்பகதத் தடுக்கும், இதனால் சுவாசக் மகாைாறுகைின் அபாயத்கதக் 

குகறக்கும். பாதிக்கப்பே்ே பகுதியில் (முக்கிய மண்ேலத்திலிருந்து 1 கிமீ) 

ஹதாழிலாைரக்ை் மற்றும் அருகிலுை்ை கிராமவாசிகைின் வழக்கமான சுகாதாரப் 

பரிமசாதகனகய ஒப்பந்ததாரர ்மமற்ஹகாை்ை மவண்டும் மற்றும் ஹதாழிற்சாகலகை் 

சே்ேத்தின்படி ஊழியரக்ைின் வழக்கமான ஹதாழில்சார ் சுகாதார மதிப்பீடு 

மமற்ஹகாை்ைப்பே மவண்டும் 

. 

4.4 சத்தம் / அதிை்வுகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் தாக்கம் 

4.4.1 மவரலச ்சூழலின் காைணமாக ஏற்படும் இரைசச்ல் பாதிப்பு 

அதிக இகரசச்ல் அைவுகை் குவாரி ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு ஹபரும் சுகாதார ஆபத்கத 
ஏற்படுத்துகின்றன. அகல வடிவிலான சத்தம் ஹசவிப்பகறகய தாக்கும் மபாது, அது 
அதிரவ்கேயத் ஹதாேங்குகிறது, காதில் உை்ை மற்ற ஹமன்கமயான திசுக்கை் மற்றும் 
உறுப்புககைத் தூண்டுகிறது. சத்தத்தின் அைவு சகிப்புத்தன்கம வரம்புககை 
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மீறினால், அது எரிசச்லூே்டும் மற்றும் தீவிர நிகழ்வுகைில் மகே்கும் இழப்புக்கு 
வழிவகுக்கும் அஹசௌகரியம் வடிவில் ஹவைிப்படுகிறது. ஒலி மாசுபாே்டின் தீங்கு 
விகைவிக்கும் விகைவுகை் ஒலி அழுத்த நிகல மற்றும் அதிரஹ்வண் ஆகியவற்றுேன் 
மே்டுமல்லாமல், ஹவைிப்படும் ஹமாத்த கால அைவு மற்றும் நபரின் வயது 
ஆகியவற்றுேன் ஹதாேரப்ுகேயது. ஹவைிப்படும் ஹதாழிலாைரக்ை் மீது அதிக 
இகரசச்ல் அைவுகைின் பாதகமான விகைவுகை் ஏற்பேலாம்: 

• எரிசச்ல்; 

• மசாரவ்ு; 

• மகே்கும் வரம்பு வரம்பின் தற்காலிக மாற்றம்; 

• நிரந்தர ஹசவிப்புலன் இழப்பு; மற்றும் 

• உயர ்இரத்த அழுத்தம் மற்றும் உயர ்இரத்த ஹகாழுப்பு மபான்றகவ. 

• சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் மற்றும் கிராவல் குவாரியில் சத்தத்தின் 

ஆதாரங்கை் பின்வருமாறு: 

• துகையிடுதல் & ஹவடித்தல்; 

• ஏற்றுதல் & இறக்குதல்; 

• வாகன இயக்கம். 

 

பின்வரும் அே்ேவகண-4.3 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைபடி, பல்மவறு சுரங்க 
நேவடிக்கககைின் காரணமாக, இகரசச்ல் அைவுகைின் சாத்தியமான உருவாக்கம் 
இருக்கும். 

 

 

 

அட்டவரண 4.3 சுைங்க நடவடிக்ரககளில் இருந்து எதிை்பாைக்்கப்படும் ஒலி 
அளவுகள் 

உபகைணங்கள் எதிை்பாைக்்கப்படும் இரைசச்ல் 
நிரலகள் dB(A) 

துகையிடுதல் 80-90 

மண்ஹவே்டி 75-85 

டிப்பரக்ை் (2) 65-75 

அமுக்கி 75-85 

 

ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துகையிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் மற்றும் டிரக்குகை் 

மற்றும் HEMM மபான்ற ஹசயல்பாடுகைால் ஏற்படுகிறது. ஹவடித்தல் மற்றும் அமுக்கி 

ஹசயல்பாடு (துகையிடுதல்) மற்றும் மபாக்குவரத்து நேவடிக்கககை் ஆகியவற்கறக் 

கருத்தில் ஹகாண்டு ஒே்டுஹமாத்த ஒலி மாதிரியாக்கம் மமற்ஹகாை்ைப்பே்டுை்ைது. 500 

மீ சுற்றைவில் உை்ை பல்மவறு குவாரிககைச ் சுற்றியுை்ை பல்மவறு தூரங்கைில் 

இகரசச்ல் அைகவக் கணக்கிடுவதற்கு கணிப்புகை் மமற்ஹகாை்ைப்பே்டுை்ைன. ஒமர 

மாதிரியான இழப்பு இல்லாத ஊேகம் மூலம் அகரக்மகாை ஒலி அகல பரவலுக்கு, 

முதல் ஹகாை்ககயின் அடிப்பகேயில் மாதிரிகயப் பயன்படுத்தி ஹவவ்மவறு 

ஆதாரங்கைில் பல்மவறு இேங்கைில் இகரசச்ல் அைகவ மதிப்பிேலாம். 

Lp2 = Lp1 - 20 பதிவு (r2/r1) - Ae1, 2 

எங்மக: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 ஹதாகலவில் அகமந்துை்ை புை்ைிகைில் ஒலி 

அைவுகை். 
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Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூழல் நிகலகமகை் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

மதய்மானம் ஆகும். அகனத்து ஆதாரங்கைின் ஒருங்கிகணந்த விகைகவ மேக்ககக் 

கூே்ேல் மூலம் பல்மவறு இேங்கைில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lptotal = 10 பதிவு {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 
பசுகம அரண் காரணமாக குகறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பே்ேது. மாதிரிக்குத் 
மதகவயான உை்ைடீுகை்: சுரங்கச ் ஹசயல்பாே்டில் பயன்படுத்தப்படும் அகனத்து 

இயந்திரங்கை் மற்றும் ஹசயல்பாடுககை கணக்கில் ஹகாண்டு மூலத் தரவு 

கணக்கிேப்பே்ேது. கணிக்கப்பே்ே இகரசச்ல் அைவு அே்ேவகண 4.5 இல் 

காே்ேப்பே்டுை்ைது. 
 

 

அட்டவரண 4.4 கணிக்கப்படும் சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்பு 

அதிக ஒலி 

நிரல 

பகாண்ட 

உபகைணங்கள் 

இருப்பிடம் ID 

பின்னணி 
மதிப்பு 

(நாள்) 

dB(A) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

பமாத்த 

கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தைநிரலகள் 

dB(A) 

துகையிடுதல் 

90 dB(A) 

N2 

சகேயபாகையம் 

கிராமம், 2.89 கிமீ 

46.1 19.3 46.1 

55 

மண்ஹவே்டி 

85 dB(A) 
46.1 14.3 46.1 

டிப்பர ்

75 dB(A) 
46.1 4.3 46.1 

அமுக்கி 

85 dB(A) 
46.1 14.3 46.1 

எக்ஸ்கமவே்ேர ்

102 dB(A) 
46.1 31.3 46.2 

 

தற்மபாதுை்ை சுரங்கங்கை் ஏற்கனமவ கண்காணிக்கப்பே்ே அடிப்பகே தரவுகைின் 

ஒரு பகுதியாகும். 

 

பசுகம அரண் காரணமாக 4.9 dB (A) தகே விகைவாகக் குகறவகதக் கருத்தில் 

ஹகாண்டு, ரிஹசப்ேரக்ைில் கண்காணிக்கப்பே்ே மதிப்புகை் மற்றும் கணக்கிேப்பே்ே 

மதிப்புகை் காரணமாக ஏற்படும் ஒலி அைவு கணித சூத்திரத்தின் அடிப்பகேயில் 

அகமந்துை்ைது. மமமல உை்ை அே்ேவகணயில் இருந்து, குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு 

அருகிலுை்ை அகனத்து இேங்கைிலும் சுற்றுப்புற இகரசச்ல் அைவுகை் குடியிருப்பு 

பகுதியின் (இகேநிகல மண்ேலம்) அனுமதிக்கப்பே்ே வரம்புகளுக்குை் உை்ைன. 

 

4.4.2 தரை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாரறகள் காைணமாக ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேத்தின்படி, தாமதமான ஹேே்ேமனே்ேரக்ைின் 
உதவியுேன் கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹவடிப்பு மமற்ஹகாை்ைப்படும். 
 

எக்ஸ்கமவசன், துகையிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல், மபாக்குவரத்து வாகனங்கை் 
மபான்ற சுரங்க இயந்திரங்கைின் ஹசயல்பாடு காரணமாக இப்பகுதியில் சுரங்க 
நேவடிக்கககைால் நில அதிரவ்ு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த 
குவாரியில் இருந்து நில அதிரவ்ுக்கான முக்கிய ஆதாரம் ஹவடிப்பு ஆகும். குவாரி 
குத்தககப் பகுதிகயச ்சுற்றியுை்ை கிராமங்கைில் அகமந்துை்ை வீே்டு வீடுகைில் நில 
அதிரவ்ுகைின் ஹபரும் தாக்கத்கத அவதானிக்கலாம். கசச்ா வீடுகை் அதிரவ்ுகைால் 
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விரிசல் மற்றும் மசதம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகை் அதிகம். இது தவிர, தகர 
அதிரவ்ுகை் அருகிலுை்ை குடியிருப்புகைில் ஒரு பயத்கத உருவாக்கலாம். 
 

ஹவடிப்பு நேவடிக்கககைால் ஏற்படும் மற்ஹறாரு தாக்கம் ஈ பாகறகை் ஆகும். இகவ 

சுரங்க குத்தகக பகுதிக்கு அருகில் உை்ை வீடுகை் அல்லது விவசாய வயல்கைில் 

விழுந்து, நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது கே்ேகமப்புகளுக்கு மசதம் ஏற்பேலாம். சுரங்க 

குத்தகக பகுதியிலிருந்து அருகிலுை்ை முக்கிய குடியிருப்பு பசச்ாபாகையம் 

கிராமத்தில் ~ 1.64 கிமீ, N. சாதாரண கல் சுரங்கங்கைில் ஹவடித்ததால் 

பசச்ாபாகையம் கிராமத்தில் நில அதிரவ்ுகை் அனுபவ சமன்பாே்கேப் பயன்படுத்தி 

கணக்கிேப்படுகின்றன: இது சுமார ் 34, 32 மற்றும் 64 Kg/Kg/நாளுக்கு P1, P2, P3 

ஹவடிமருந்துகளுக்கு மதகவயான கல் உற்பத்திகயப் ஹபறுவதற்காக ஹவடிக்க 

மவண்டும். உசச் துகை் மவகத்கத (PPV) மதிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் 
அனுபவச ்சமன்பாடு: 
V= 417.8 {D/(Q0.5)}-1.265 

இங்கு. 
V= மிமீ/வி இல் உசச் துகை் மவகம் 

D= ஹவடிப்பு இேம் மற்றும் m இல் உை்ை மகஜ் புை்ைி இகேமய உை்ை தூரம் 

Q=ஒரு ஹவடிப்புக்கு ஹவடிக்கும் ஹபாருைின் அைவு கிமலா 

 

அட்டவரண 4.5: பவவ்மவறு பவடிப்புக் கட்டணங்களுக்கான மதிப்பிடப்பட்ட 
உசச்த் துகள் மவகம் 

பவடி தளத்தில் 
இருந்து தூைம், மீ 

பவடிபபாருள்/பவடிப்பு அளவு, 
கி.கி  

(பவவ்மவறு 
முன்பமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கு) 

பிபிவி, மிமீ/வி  

(பவவ்மவறு முன்பமாழியப்பட்ட 
திட்டத்திற்கு) 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

50 96 81 63 53.2 47.7 40.7 

100 96 81 63 22.1 19.9 16.9 

150 96 81 63 13.2 11.9 10.1 

200 96 81 63 9.2 8.3 7.1 

250 96 81 63 6.9 6.2 5.3 

300 96 81 63 5.5 4.9 4.2 

350 96 81 63 4.5 4.1 3.5 

400 96 81 63 3.8 3.4 2.9 

450 96 81 63 3.3 3.0 2.5 

500 96 81 63 2.9 2.6 2.2 

550 96 81 63 2.6 2.3 2.0 

600 96 81 63 2.3 2.1 1.8 

650 96 81 63 2.1 1.9 1.6 

700 96 81 63 1.9 1.7 1.4 

750 96 81 63 1.7 1.6 1.3 

 குறிப்பு: டிமல ஹேே்ேமனேே்ரக்கைப் பயன்படுத்துவதால் ஹவடிப்பதில் ஏற்படும் தாமதக் காரணிகய 

அனுபவ சூத்திரம் கருத்தில் ஹகாை்ைவில்கல. 
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PPV இன் பாதுகாப்பான வரம்புக்கான தரநிகலகை் 29/8/1997 மததியிே்ே சுற்றறிக்கக 

எண். 7 மூலம் பாதுகாப்பான நிகல அைவுமகால்களுக்காக சுரங்கப் பாதுகாப்பு 

இயக்குநரகத்தால் நிறுவப்பே்ேது. தன்பாத் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரின் 

(டிஜிஎம்எஸ்) வழிகாே்டுதலின்படி ஹவடிப்பினால் ஏற்படும் நில அதிரவ்ுக்கான 

அனுமதிக்கப்பே்ே தரநிகலகை் அே்ேவகண-4.6 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைன. 

 

அட்டவரண 4.6: அனுமதிக்கப்பட்ட உசச் துகள் மவகம் (மிமீ/வி) 

கட்டரமப்பு வரக 

ஆதிக்கம் பசலுத்தும் தூண்டுதல் 
அதிை்பவண், பெை்ட்ஸ் 

<8 
பெை்ட்ஸ் 

8 – 25 
பெை்ட்ஸ் 

>25 
பெை்ட்ஸ் 

A] உைிரமயாளருக்குச ்பசாந்தமில்லாத கட்டிடங்கள்/கட்டரமப்புகள் 

வீே்டு வீடுகை்/கே்ேகமப்புகை் (குசச்ா 
ஹசங்கல் மற்றும் சிஹமண்ே்) 

5 10 15 

ஹதாழில்துகற கே்டிேங்கை் (RCC மற்றும் 
கே்ேகமக்கப்பே்ே கே்ேகமப்புகை் 

10 20 25 

வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 
ஹபாருை்கை் மற்றும் உணரத்ிறன் 

கே்ேகமப்புகை் 

2 5 10 

B] குரறந்த ஆயுட்காலம் பகாண்ட உைிரமயாளருக்கு பசாந்தமான 
கட்டிடங்கள் 

வீே்டு வீடுகை்/கே்ேகமப்புகை் (குசச்ா 
ஹசங்கல் மற்றும் சிஹமண்ே்) 

10 15 25 

ஹதாழில்துகற கே்டிேங்கை் (RCC& 
கே்ேகமக்கப்பே்ே கே்ேகமப்புகை்) 

15 25 50 

ஆதாரம்: 29/08/1997 மததியிே்ே DGMS சுற்றறிக்கக எண். 7 

 

மமமல உை்ை அே்ேவகணயில் இருந்து, ஹவடிப்பு பகுதியில் குறிப்பிேத்தக்க நில 
அதிரவ்ுககை ஏற்படுத்தாது. DGMS பரிந்துகரத்த அனுமதிக்கப்பே்ே வரம்புகளுக்குை் 
அருகிலுை்ை குடியிருப்புகைில் நில அதிரவ்ுகை் நன்றாக இருக்கும். இருப்பினும், நில 
அதிரவ்ுகை் மற்றும் ஹவடிப்பினால் ஏற்படும் பாகறகை் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் 
பாதிப்புககைத் தவிரக்்க கூடுதல் கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்கககை் எடுக்கப்பே 
மவண்டும். 
 

4.4.3 தாக்கங்கரளக் குரறப்பதற்கான நடவடிக்ரககள் சத்தம் கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்ரககள் 

சுற்றுப்புற இகரசச்ல் அைகவ வரம்புகளுக்குக் கீமழ கவத்திருக்க பின்வரும் 
கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்கககை் பின்பற்றப்படும். முன்ஹமாழியப்பே்ே விரிவாக்கத் 
திே்ேத்திலும் இதுமவ ஹதாேரப்பே்டு பலப்படுத்தப்படும்: 

• துகையிடுதல் சத்தத்கதக் குகறக்க உதவும் கூரக்மயான துரப்பண 

பிே்ககைக் ஹகாண்டு மமற்ஹகாை்ைப்படும். 

• இரண்ோம் நிகல ஹவடிப்பு முற்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாகறககை 

உகேப்பதற்கு கெே்ராலிக் ராக் பிமரக்கர/்ஜாக் சுத்தியல் பயிற்சிகை் 

பயன்படுத்தப்படும். 

• சரியான இகேஹவைி, சுகம, தண்டு மற்றும் உகந்த கே்ேணம்/தாமதத்துேன் 

கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹவடிப்பு பராமரிக்கப்படும். 
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• சாதகமான வைிமண்ேல நிகலயிலும், மதியம் 12.00 மணி முதல் பிற்பகல் 2.00 

மணி வகர மனிதரக்ை் நேமாே்ேம் குகறவாக இருக்கும் மபாது ஹவடிப்பு 

மமற்ஹகாை்ைப்படும். 

• சத்தம் வருவகதக் குகறக்க, முகறயான பராமரிப்பு, எண்ஹணய் தேவி, சீரான 

இகேஹவைியில் ஹமஷின் தேவுதல் ஆகியகவ ஹசய்யப்படும். 

• அதிக அைவு சத்தத்கத உருவாக்கும் இயந்திரங்கைில் பணியமரத்்தப்பே்ே 

ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிேப்பே்ே அகறககை வழங்குதல். 

• பசுகமப் பே்கே/மதாே்ேம் சுரங்க நேவடிக்கக பகுதிகயச ் சுற்றிலும், 

இழுத்துச ்ஹசல்லும் சாகலகைிலும் உருவாக்கப்படும்.  

• ஆபமரே்ேரக்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இயர ் பிைக்குகை் மபான்ற தனிப்பே்ே 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கை் (PPE) வழங்கப்படும் மற்றும் 

• சத்தம் குறித்து அவ்வப்மபாது கண்காணிப்பு ஹசய்யப்படும். 

 

 

4.4.4  தரை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாரறகரள கட்டுப்படுத்துவதற்கான 
நடவடிக்ரககள் 

குவாரியில் ஹவடிப்பு நேவடிக்கககை் ஆழமான துகை துகைத்தல் மற்றும் 
தாமதமான ஹேே்ேமனே்ேரக்கைப் பயன்படுத்தி ஹவடித்தல் மூலம் 
மமற்ஹகாை்ைப்படுகின்றன, இது தகர அதிரவ்ுககைக் குகறக்கிறது. நில அதிரவ்ு 
மற்றும் பறக்கும் பாகறககைத் தணிக்க ஹபாதுவாகப் பின்பற்றப்படும் மற்றும் 
தற்மபாது முன்ஹமாழியப்பே்ே நேவடிக்கககை் கீமழ விவரிக்கப்பே்டுை்ைன: 

• அதிக கே்ேணம் வசூலிப்பகதத் தவிரக்்கவும் பாதுகாப்பான 

ஹவடிப்பிற்காகவும் சரியான அைவு ஹவடிக்கும், ஹபாருத்தமான தண்டுப் 

ஹபாருே்கை் மற்றும் ஹபாருத்தமான தாமத அகமப்பு பின்பற்றப்படும். 

• தகர அதிரவ்ு மற்றும் பறக்கும் பாகறககை கே்டுப்படுத்த முகறயான 

ஹவடிப்பு வடிவகமப்பு ஹசய்யப்படும். 

• ஹவடிப்பிலிருந்து மபாதுமான பாதுகாப்பான தூரம் பராமரிக்கப்படும். 

• ஒரு தாமதத்திற்கான கே்ேணம் குகறக்கப்படும் மற்றும் ஒரு ஹவடிப்புக்கு 

அதிக எண்ணிக்ககயிலான தாமதங்கை் பயன்படுத்தப்படும்; 

• ஹவடிப்பின் மபாது, அருகிலுை்ை மற்ற நேவடிக்கககை் தற்காலிகமாக 

நிறுத்தப்படும்; 

• பாரம், ஆழம், விே்ேம் மற்றும் இகேஹவைி மபான்ற துகையிேல் அைவுருக்கை் 

சரியான ஹவடிப்கபக் ஹகாடுக்க சரியாக வடிவகமக்கப்படும். 

• எம்எல் எல்கலக்கு அருகில் ஹசயல்படும் குவாரியில் வயர ் ஹமஷ் மற்றும் 

மணல் மூே்கேககைப் பயன்படுத்தி மஃபிை் பிைாஸ்டிங் நேத்தப்படும். 

 

4.5 நீை் சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் மீதான தாக்கம் 

4.5.1 மமற்பைப்பு நீை் மீதான தாக்கத்தின் தாக்கம் 

சுரங்கப் பகுதி வழியாக பருவகால நீமராகேமயா அல்லது வாய்க்காமலா இல்கல 

மாற்றப்பே்ே நிலப்பரப்பு சுரங்க குத்தகக பகுதிக்குை் வடிகால் மாற்றும். இருப்பினும், 
சுரங்க குத்தகக பகுதிக்கு ஹவைிமய நிலப்பரப்பு அல்லது வடிகால் அகமப்பில் எந்த 
மாற்றமும் இருக்காது. இருப்புக்கை் தீரந்்த பிறகு சுரங்க நேவடிக்கககைின் முடிவில், 
அந்த பகுதி ஏற்றுக்ஹகாை்ைக்கூடிய அைவிலான சுய-நிகலயான சுற்றுசச்ூழல் 
அகமப்புக்கு மீே்ேகமக்கப்படும், பாதுகாப்பு மண்ேலம் மற்றும் சுரங்கப் பகுதியின் 
மமல் ஹபஞ்சுகைில் பசக்ச அரண் உருவாக்கப்படும். சுரங்க நேவடிக்ககக்கு 
மமற்பரப்பு நீர ் பயன்படுத்தப்போது. மமலும், சுரங்கம் மற்றும் அகதச ் சாரந்்த 
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ஹசயல்பாடுகைில் எந்த ஹசயல்முகற கழிவு நீரும் உற்பத்தி ஹசய்யப்படுவதில்கல 
என்பதால், சுரங்கத்திலிருந்து மமற்பரப்பு நீரந்ிகலகளுக்கு எந்தவிதமான 
ஹவைிமயற்றமும் இருக்காது. எனமவ மமற்பரப்பு நீரில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்போது. 
சுரங்க அலுவலகம் மற்றும் ஓய்வு தங்குமிேங்கைில் இருந்து வீே்டுக் கழிவுகை் மே்டுமம 
உற்பத்தி ஹசய்யப்படும். வீே்டுக் கழிவுகை் ஹசப்டிக் மேங்கில் ஹவைிமயற்றப்பே்டு 
அகதத் ஹதாேரந்்து ஊறகவக்கப்படும். தவிர, ஹவே்டி எடுக்கப்பே்ே ஹபாருே்கைில் 
நசச்ுத் தன்கம இருக்காது, இது நிலத்தடி/மமற்பரப்பு நீகர மாசுபடுத்தும். எனமவ, 
மமற்பரப்பு நீர ்ஆே்சியில் சுரங்கத்தின் மிகக் குகறவான தாக்கம் இருக்கும் என்பது 
ஹவைிப்பகேயானது. 
 

4.5.2 நிலத்தடி நீைில் தாக்கம்  

இப்பகுதியில் உை்ை சாதாரண கல் மற்றும் ஹதாேரப்ுகேய மண்ணில் எந்த நசச்ுப் 

ஹபாருே்களும் இல்கல. சாதாரண கல் மந்தமான மற்றும் இரசாயன விகனத்திறன் 

அல்லாத ஹபாருே்ககைக் ஹகாண்டுை்ைது. மமலும், சுரங்க ஹசயல்பாே்டில் 

இரசாயனங்கை் அல்லது அபாயகரமான ஹபாருே்கைின் பயன்பாடு இல்கல. இதனால், 

சுரங்கப் பணிகைால் நிலத்தடி நீர ்மாசுபடுவகதக் கருத்தில் ஹகாை்ை முடியாது. 

 

இப்பகுதியில் உை்ை நீர ்மகாகே காலத்தில் 61-70 மீ மற்றும் மகழக்காலத்தில் 59-65 மீ 
ஆகும், இது அருகிலுை்ை ஆழ்துகை கிணறுகை் மற்றும் ஏற்கனமவ உை்ை தனியார ்

ஆழ்துகை கிணறுகைில் இருந்து ஹபறப்பே்ே தரவுகை் மூலம் குத்தகக பகுதி 

முழுவதுமாக பாரிய சாரம்னாககே் உருவாக்கத்தால் மூேப்பே்டுை்ைது. அதனால் 

நிலத்தடி நீர ் பிரசக்ன வராது. என்னுகேய இறுதி ஆழம் (பி1) 32 மீ (2மீ கிராவல்+30மீ 

சாதாரண கல்) அமத சமயம் என்னுகேய இறுதி ஆழம் (பி2) 42 மீ (2மீ கிராவல் +40மீ 

சாதாரண கல்) மற்றும் 48மீ (பி3)க்கான இறுதி ஆழம் ) 

 

இதனால், சுரங்க நேவடிக்கககை் நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிோது. பணிபுரியும் சுரங்கப் 

பை்ைங்கைில் நிலத்தடி நீர ்கசியும். இந்த நீர ்மிகக் குகறந்த பகுதியில் உருவாக்கப்பே்ே 

சுரங்கத் ஹதாே்டியில் மசகரிக்கப்பே்டு, குவிக்க அனுமதிக்கப்படும். இந்த தண்ணீர ்

தூசிகய அேக்குவதற்கும், மதாே்ேத்துக்கும் பயன்படுத்தப்படும். சிறிய அைவிலான 

சுரங்க ஹசயல்பாடுககைக் கருத்தில் ஹகாண்டு, சிறிய அைவிலான கசிவு நீர ்மே்டுமம 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இதனால், அருகில் உை்ை கிராமங்கைில் நிலத்தடி நீர ் மே்ேம் 

குகறவதில் குறிப்பிேத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் ஏற்போது 

அருகிலுை்ை குவாரிகைில் உை்ை அனுபவத்தின் அடிப்பகேயில், சிறிய கசிவு சாத்தியம் 
இருப்பதால் குவாரி குழியிலிருந்து கசிவு நீகர பம்ப் ஹசய்ய மவண்டிய அவசியமில்கல. 
சுரங்கப் பணிகை் நிகறவகேந்த பிறகு, ஹவே்டிஹயடுக்கப்பே்ே குழி, மகழநீகரத் 
மதக்கி நீரத்்மதக்கமாக உருவாக்கப்படும். இதனால், அப்பகுதியில் நிலத்தடி 
நீரம்ே்ேத்கத மமம்படுத்த இது உதவும். 

 

 

 

 

 

 

 

 படம் 4.6 சுைங்கப் பணிகளின் திட்ட வரைபடம் W.R.T. நிலத்தடி நீை் அட்டவரண    

Ultimate Depth 46 m BGL 

BGL BGL 

Surface Level 112m AMSL 

Water Table 60 to 68m BGL Pre Monsoon Season 

Water Table 58 to 63m BGL Post Monsoon Season 
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4.5.3 நீை் சூழலுக்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• சுரங்க நேவடிக்ககயின் மபாது கழிவு நீர ்உருவாக்கப்போது. 

• குவாரி அலுவலகத்தில் இருந்து ஹவைிமயறும் வீே்டுக் கழிவுநீகர அகற்ற ஹசப்டிக் 

மேங்குகை் மற்றும் ஊறகவக்கும் குழிகை் வழங்கப்படும். 

• சுரங்கப் பை்ைத்தில் மகழநீர ் நுகழவகதத் தடுக்க மாகல வடிகால்கை் 

அகமக்கப்படும். 

• வண்ேல் மண்கண தடுத்து நிறுத்தும் இேங்கைில் ஹதாே்டிகை் அகமத்தல். 

• சுரங்கக் குழியில் விழும் மகழநீர ் கீழ் ஹபஞ்சுகைில் மசகரிக்கப்பே்டு தூசிகய 

அேக்குவதற்கும் மதாே்ேத்துக்கும் பயன்படுத்தப்படும். 

• நிலத்தடி நீரின் தரம் குறித்து ஹதாேரந்்து கண்காணிப்பு மமற்ஹகாை்ைப்படும். 

 

4.5.4 பசயற்ரக ைசீாை்ஜ் மற்றும் மரழ நீை் மசகைிப்பு 

சுரங்க நிரவ்ாகமானது, அருகிலுை்ை கிராமங்கைில் உை்ை ஹபாதுக் கே்டிேங்கைில், 

மகழநீகரச ்மசகரித்து, கிகேக்கக்கூடிய ஆழ்துகைக் கிணறு/குழாய் கிணறு மூலம் 

நிலத்திற்குச ்ஹசலுத்துவதற்கு, உை்ளூர ்கிராம பஞ்சாயத்துகைின் முன் அனுமதியுேன் 

கூகர மமல் அறுவகேக் கே்ேகமப்புககை அகமக்கும். மமலும், அருகிலுை்ை 

பகுதியில் உை்ை நீரத்்மதக்கம்/அகண, அருகிலுை்ை கிராம மக்களுக்கு கூடுதல் நீர ்

ஆதாரமாக ஹசயல்படுவமதாடு, அப்பகுதியின் நிலத்தடி நீரம்ே்ேத்கத ரீசாரஜ்் 

ஹசய்வதற்கும் உதவும். ஹகாத்து பகுதியில் மகழநீர ் மசகரிப்பு சாத்தியம் உை்ைது 

சுரங்க பகுதியில் மவகல ஹசய்யாத சுரங்க குழிகைில் மசகரிக்கப்படும் மற்றும் தூசி 

அேக்குமுகற மற்றும் மதாே்ேத்தில் பயன்படுத்தப்படும். 

 

4.6 நிலச ்சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககளில் தாக்கம் 

நிலசச்ூழல் புவியியல், நிலப்பயன்பாடு மற்றும் மண்ணின் தாக்கம் மற்றும் நிலத்தின் 
அகனத்து நிலச ்சூழல் கூறுககையும் உை்ைேக்கியதாகும். 
  

4.6.1 புவியியலில் தாக்கம் 

சுரங்கம் என்பது பூமியிலிருந்து மதிப்புமிக்க தாதுக்கை் அல்லது பிற புவியியல் 

ஹபாருே்ககை பிரித்ஹதடுப்பதாகும். சுரங்க ஹசயல்பாடு புவியியலின் சுரண்ேலாகும். 

சுரங்கம் அப்பகுதியின் புவியியல் அகமப்பில் மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும். சுரங்கம் 

அப்பகுதியின் புவியியகலயும் மாற்றும், அதாவது அப்பகுதியின் தே்கேயான 

நிலப்பரப்பு குழிகளுேன் அகல அகலயான நிலப்பரப்புக்கு மாறும். சுரங்கம் 

முகறயாக மமற்ஹகாை்ைப்போவிே்ோல், நிலசச்ரிவுகை், அதாவது சுரங்கம் 

மதாண்டுதல் மபான்ற ஆபத்துககையும் உருவாக்கலாம். புவியியலில் சுரங்க 

நேவடிக்ககயின் தாக்கம் 7.34.5 ஹெக்மேர ்பரப்பைவில் மே்டுமம இருக்கும். இப்பகுதி 

கே்ேகமப்பு ரீதியாக எந்த தவறும் ஏற்போமல் உை்ைது மற்றும் பகுதியில் எந்த 

காரஸ்்ே் நிலப்பரப்பும் காணப்பேவில்கல. 

 

4.6.2 நிலப்பயன்பாட்டின் தாக்கம் 

சாதாரண கல் சுரங்க நேவடிக்கக ML பகுதியின் தற்மபாகதய நிலப்பரப்கப சிறிது 
மாற்றும். குத்தகக மானியத்தின் மபாது அப்பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு அரசு 
நிலமாக இருந்தது, இதற்காக மசலம் மாவே்ே மாவே்ே ஆே்சியரால் LOI 
வழங்கப்பே்ேது. நில பயன்பாே்டில் ஏற்படும் எந்த மாற்றமும் அப்பகுதியின் 
சுற்றுசச்ூழல் சீரக்ுகலவதால் நிலச ் சீரழிவுக்கு வழிவகுக்கும். ML பகுதியின் 
தற்மபாகதய நிலப்பரப்பு முக்கியமாக சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்கம் 
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மற்றும் அதனுேன் ஹதாேரப்ுகேய நேவடிக்கககை் அதாவது கனிம மபாக்குவரத்து 
மற்றும் ககமுகறயாக நசுக்குதல் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படும்.  
 

திறந்தஹவைி சாதாரண கல் சுரங்கத்தின் சாத்தியமான பாதகமான தாக்கம் நில 
பயன்பாே்டு முகற மாற்றத்தின் வடிவத்தில் இருக்கும். எனமவ, சுத்திகரிக்கப்பே்ே 
நிலம் மற்றும் நீரந்ிகல வடிவில் நல்ல நில வை மமலாண்கமக்கான ஒரு படியாக, 
ஹவே்ேப்பே்ே நிலத்கத மீே்ஹேடுப்பதற்கு உரிய முக்கியத்துவம் அைிக்கப்படும். 
சுரங்கத் திே்ேக் காலத்தின் முடிவிலும், மூேல் திே்ேத்தின்படி சுரங்கக் குத்தககப் 
பகுதியின் நிலப் பயன்பாடும் பின்வருமாறு இருக்கும்: 

அட்டவரண 4.7(a): குத்தரகப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு திட்டம் -1 

வ.எண். பசயல்பாடு தற்மபாது (Ha) 
திட்டக் காலத்தின் 

முடிவு (Ha) 

1.  
குவாரிக்கு உே்பே்ே 

பகுதி 
1.23.0 2.43.0 

2.  உை்கே்ேகமப்பு Nil 0.01.0 

3.  சாகலகை் 0.02.0 0.02.0 

4.  பசுகம அரண் Nil 0.20.0 

5.  
பயன்படுத்தப்போத 

நிலம் 
1.85.0 0.44.0 

பமாத்தம் 3.10.0 3.10.0 
 

 

அட்டவரண 4.7(b): குத்தரகப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு திட்டம் -2 

வ.எண். பசயல்பாடு தற்மபாது (Ha) 
திட்டக் காலத்தின் 

முடிவு (Ha) 

1. 
குவாரிக்கு உே்பே்ே 

பகுதி 
Nil 1.64.2 

2. உை்கே்ேகமப்பு Nil 0.02.0 

3. சாகலகை் Nil 0.02.0 

4. பசுகம அரண் Nil 0.29.2 

5. 
பயன்படுத்தப்போத 

நிலம் 
2.09.5 0.12.1 

பமாத்தம் 2.09.5 2.09.5 
 

 

அட்டவரண 4.7(c): குத்தரகப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு திட்டம் -3 

வ.எண். பசயல்பாடு தற்மபாது (Ha) 
திட்டக் காலத்தின் 

முடிவு (Ha) 

1. 
குவாரிக்கு உே்பே்ே 

பகுதி 

2.34.5 2.34.5 

2. உை்கே்ேகமப்பு Nil 0.01.0 

3. சாகலகை் 0.02.0 0.02.0 

4. பசுகம அரண் Nil 0.25.0 

5. 
பயன்படுத்தப்போத 

நிலம் 

0.29.5 0.03.5 
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வ.எண். பசயல்பாடு தற்மபாது (Ha) 
திட்டக் காலத்தின் 

முடிவு (Ha) 

பமாத்தம் 2.66.0 2.66.0 

 

சாதாரண கல் சுரங்கம் காரணமாகத் ஹதாேரப்ுகேய கமய மண்ேலத்தின் நிலப் 
பயன்பாே்டில் பாதகமான பாதிப்புகை் எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்கல, 
ஏஹனனில் அகனத்து நேவடிக்கககளும் திே்ேப் பகுதிக்குை் மே்டுமம இருக்கும். 
சாதாரண கல், அருகாகமயில் உை்ை நுகரம்வாருக்கு நுகரவ்ுத் ஹதாழிற்சாகலகளுக்கு 

மமலும் ஹகாண்டு ஹசல்லப்படும். 

 

4.6.3 மண்ணின் மீதான தாக்கம் 

கிராவல் உருவாகும் வககயில் அதிக பாரம் ஏற்றப்பே்டு, நிரம்பும் மற்றும் தாழ்வான 

பகுதிகளுக்கு மநரடியாக டிப்பரக்ைில் கிராவல் ஏற்றப்படும். 100% ROM விற்பகனக்கு 
உை்ைது. பாதுகாப்பு வலயத்தில் மண் முகறயாகப் பாதுகாக்கப்பே்டு, மதாே்ேப் 
பணிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். வண்ேல் மண் மகழயின் மபாது மமற்பரப்பு 
ஓே்ேத்துேன் அருகிலுை்ை பருவகால நீமராகேகளுக்கு ஹகாண்டு ஹசல்லப்பேலாம் 
மற்றும் சுரங்கப் பகுதிக்கு ஹவைிமய அகமந்துை்ை பருவகால நீரந்ிகலகைில் வண்ேல் 
படியலாம். 

துரண-தை பபாருள் குத்தககயில் அதிக சுகம எதுவும் இல்கல, இது மீண்டும் 
நிரப்புவதற்கு உேனடியாகக் கிகேக்கும். குத்தகக அல்லது அருகிலுை்ை பகுதிகைில் 
O/B அல்லது கழிவுப் ஹபாருே்கை் எதுவும் கிகேக்கவில்கல. 
 

4.6.4 நிலச ்சூழலுக்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• அங்கீகரிக்கப்பே்ே குவாரி திே்ேத்தின்படி சுரங்க நேவடிக்கக திே்ேமிே்ே 
முகறயில் மமற்ஹகாை்ைப்படும். 
• நிலப்பரப்பின் ஸ்திரத்தன்கமக்காக சுரங்க ஹபஞ்ச ்பரிமாணம் பராமரிக்கப்படும். 
• அங்கீகரிக்கப்பே்ே முற்மபாக்கான குவாரி மூேல் திே்ேத்தின்படி நில மீே்பு 
மமற்ஹகாை்ைப்படும். 
• நிலச ் சீரழிவு காரணமாக சீரக்ுகலந்த பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் அகமப்கபப் 
பராமரிக்க பாதுகாப்பு வலயத்தில் தடிமனான மதாே்ேங்கை் மமற்ஹகாை்ைப்படும். 
• ஹசே்டில்லிங் ஹதாே்டியுேன் இகணக்கப்பே்ே குவாரி குத்தககப் பகுதிகயச ்சுற்றி 
காரல்ண்ே் வாய்க்கால் அகமப்பது மண் அரிப்கபக் கே்டுப்படுத்தும். 
• மண் அரிப்கபக் கே்டுப்படுத்த குவாரி குத்தககப் பகுதி சுற்றி பசுகம அரண்கை் 
மற்றும் புற்கை் மதாே்ேத்கத உருவாக்குதல். 
 

 

4.7 சமூக - பபாருளாதாை சூழல் 

சுரங்க நேவடிக்கககைின் ஹசயல்பாடுகை் ஆய்வுப் பகுதியில் சமூக-ஹபாருைாதார 
நிகலககை மமம்படுத்தும் என்று கருதுவது ஹவைிப்பகேயானது. பல்மவறு 
அம்சங்கைில் இந்தத் திே்ேத்தின் எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கம் பின்வரும் பிரிவுகைில் 
விவரிக்கப்பே்டுை்ைது 

 

 

4.7.1 மக்கள் குடிமயற்றத்தின் மீதான தாக்கம் 
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சாதாரண கல் சுரங்கத்தின் குழுமப் பகுதியில் அல்லது அகத ஒே்டி எந்த மனித 
குடியிருப்பும் இல்கல. பசச்ாபாகையம் – 1.69 கிமீ - வேக்கு என குழுமப் பகுதியில் 
இருந்து அருகிலுை்ை மக்கை் குடியிருப்பு, அப்பகுதியில் மக்கை் குடியிருப்புக்கு எந்த 
பாதிப்பும் இருக்காது. சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்கத்தின் ஹசயல்பாடு 
மற்றும் அதனுேன் ஹதாேரப்ுகேய நேவடிக்கககை் திே்ேத்திற்கு அருகிலுை்ை 
ஹபாருைாதார மமம்பாடு, குடிகம வசதிகை் மற்றும் கல்வி வசதிககை மமம்படுத்தும். 
ஒே்டுஹமாத்தமாக, மவகலவாய்ப்பு உருவாக்கம் மற்றும் ஹபாருைாதார முன்மனற்றம் 
காரணமாக, திே்ேப் பகுதிக்கு அருகில் வசிக்கும் மக்கைின் சமூக-ஹபாருைாதார 
நிகலயில் சாதகமான மாற்றங்கை் ஏற்படும். 
 

4.7.2 மவரலவாய்ப்பு 

இது ஒரு சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்கத் திே்ேம். இந்த சுரங்கமானது சுரங்க 
நிரவ்ாகத்திற்கு 95 நபரக்ளுக்கு (ஒவ்ஹவாரு சுரங்கத்திலும் முகறமய 33+30+32) 

மனிதவைத்கதயும் மற்ஹறான்று எக்ஸ்கமவே்ேர,் மபாக்குவரத்து மபான்ற 
நேவடிக்கககளுக்கும் வழங்கும். ஹபரும்பாலும் உை்ளூர ் நபரக்ை் சுரங்கத்தில் 
பணியமரத்்தப்படுவாரக்ை். சுரங்கத்தில் கூடுதல் ஆை் மதகவக்கு அருகில் உை்ை 
கிராமங்கைில் இருந்து பணியமரத்்தப்படுவாரக்ை். இதனால், சாதாரண கல் மற்றும் 
கிராவல் சுரங்கத் திே்ேத்தால் அப்பகுதியில் மக்கை் ஹதாகக ஹபருக்கம் இருக்காது.   
 

4.7.3 குடிரம வசதிகள் மீதான தாக்கம் 

தற்மபாதுை்ை உை்கே்ேகமப்பு வசதிகை் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் மற்றும் 
கிராவல் குவாரியின் மதகவககை பூரத்்தி ஹசய்ய தற்மபாதுை்ை உை்கே்ேகமப்பு 
வசதிகை் மபாதுமானகவ. இருப்பினும், அருகிலுை்ை கிராமங்கைில் சுகாதாரம், குடிநீர ்
வசதிகை், மபாக்குவரத்து சாகல மபான்ற குடிகம வசதிககை மமம்படுத்துவதற்கு CER 
இன் ஒரு பகுதியாக குவாரி நிரவ்ாகம் முயற்சிககை எடுக்கும். 
 

 

 

4.7.4 சுகாதாை பைாமைிப்பு வசதிகள் மீதான தாக்கம் 

அருகிலுை்ை கிராமங்கைில் ஆரம்ப சுகாதார நிகலயங்கை் உை்ைன மற்றும் மசலம் 

நகரத்தில் மருத்துவமகன உை்ைது. சுரங்க நிரவ்ாகம் CER இன் ஒரு பகுதியாக 

அருகிலுை்ை கிராமங்கைில் அவ்வப்மபாது மருத்துவ முகாம்ககை நேத்தும். 

 

4.7.5 பபாருளாதாை அம்சங்களில் தாக்கம் 

மதாண்டுதல், மபாக்குவரத்து மபான்ற சுரங்க நிரவ்ாகத்திற்காக சுரங்கத்தில் 
முழுமநரம் (95 எண்கை்) இருக்கும். ஹபரும்பாலும் உை்ளூர ் நபரக்ை் சுரங்கத்தில் 
பணியமரத்்தப்படுவாரக்ை். மவகலவாய்ப்பில் உை்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிகம 
வழங்கப்படும். மவகல வாய்ப்பு இந்த குடும்பங்கைின் ஹபாருைாதார நிகலகமககை 
மநரடியாக மமம்படுத்துவமதாடு, ஹதாழில் மற்றும் மசகவ சாரந்்த நேவடிக்கககைில் 
ஈடுபே்டுை்ை பல குடும்பங்களுக்கு மகறமுகமாக மவகலவாய்ப்கப வழங்கும். இது, 
பிராந்தியத்தின் வாழ்க்ககத் தரத்கத மமம்படுத்தும். 
 

4.8  பதாழில்சாை் சுகாதாைம் & பாதுகாப்பு 

4.8.1 மவரல பதாடை்பான சுகாதாை அபாயங்கரள அரடயாளம் காணுதல் 

உருவாக்கப்பேக்கூடிய சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ஹதாழில்சார ்அபாயங்கைின் ஹகாை்கக 
விவரங்கை் அே்ேவகண-4.8 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைன. 
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அட்டவரண 4.8: மவரல பதாடை்பான உடல்நல அபாயங்கள் 

வ. 
எண். 

அபாயகைமான 
நடவடிக்ரககள் 

ஆபத்து வரக காயத்தின் தீவிைம் 

1 துகையிடுதல் அதிக அைவிலான 
இகரசச்லுக்கு 
ஹவைிப்படும் 

ஹசவித்திறன் குகறபாடு 

தூசி நிகறந்த சூழலுக்கு 
ஹவைிப்படும் 

சுவாச மநாய்கை் 

2 ஹவடித்தல் ஈ பாகறயால் 
தாக்கப்பே்ேது 

கடுகமயான உேல் 
காயம் 

தூசி நிகறந்த சூழலுக்கு 
ஹவைிப்படும் 

சுவாச மநாய்கை் 

உயர ்மே்ே இகரசச்லுக்கு 
ஹவைிப்படும் 

ஹசவித்திறன் குகறபாடு 

அதிகப்படியான 
அதிரவ்ுக்கு ஹவைிப்படும் 

நிரந்தர 
கே்ேகமப்புகைில் 
விரிசல் 

3 சுகம ஏற்றுதல் ஹபரிய பாகறககை 
உருே்டி தாக்கியது 

கடுகமயான காயம் 
மற்றும் உபகரணங்கை் 
மசதம் 

ஹபாருை்கை் விழுந்து 
தாக்கியது 

கடுகமயான உேல் 
காயம் 

4 மபாக்குவரத்து வாகனம் தற்ஹசயலாக 
ஓடியது 

கடுகமயான காயம் 
மற்றும் உபகரணங்கை் 
மசதம் வாகனம் பின்மனாக்கி 

ஹசல்லும் மபாது 
உயரத்தில் இருந்து 
விழுந்தது 

உயர ்மே்ே இகரசச்லுக்கு 
ஹவைிப்படும் 

ஹசவித்திறன் குகறபாடு 

என்ஜினில் அதிக 
ஹவப்பம் காரணமாக தீ 

கடுகமயான உேல் 
காயம் 

5 எண்ஹணய் மசமிப்பு, 
மசகு எண்ஹணய் 

கசிவுகை் மற்றும் 
கசிவுகை்  

தீ மற்றும் தீவிர 
இரசாயன எதிரவ்ிகன 

6 மபே்ேரி பராமரிப்பு 
ககயாளுதல் 

அமிலம் கசிவு அமிலம் எரிகிறது 

7 கெே்ராலிக் ஜாக்ஸ் 
மற்றும் பம்புககைப் 
பயன்படுத்துதல்/பழுது 
ஹசய்தல் 

உயர ் அழுத்த 
ஹசயல்பாடு 

உேல் காயம் 

எண்ஹணய் கசிவு 

கெே்ராலிக் 
குழல்கைின் சிகதவு 

குவாரி நிரவ்ாகம் ஹதாழிலாைரக்ைின் மவகலயில் இருந்து எழும் மநாய், மநாய் மற்றும் 
காயங்களுக்கு எதிராக அவரக்கைப் பாதுகாப்பதற்கான முழுப் ஹபாறுப்கபயும் 
ஏற்றுக்ஹகாை்கிறது மற்றும் பாதுகாப்பான மற்றும் ஆமராக்கியமான பணிசச்ூழகல 



 

 

  262 

நிறுவுதல் மற்றும் பராமரித்தல் மபான்ற ஹதாழில்சார ் சுகாதார மசகவகை் பற்றிய 
சில ஹகாை்ககககை ஏற்றுக்ஹகாண்ேது. மவகல ஹதாேரப்ாக ஆமராக்கியம். 
பின்வரும் ஹதாழில்சார ்சுகாதார நேவடிக்கககளும் பின்பற்றப்படும்: 
a) பணியிேத்தில் ஏற்படும் உேல்நலக் மகடுகைால் ஏற்படும் அபாயங்ககைக் 
கண்ேறிதல் மற்றும் மதிப்பீடு ஹசய்தல்;  
b) பணிசச்ூழலில் உை்ை காரணிககைக் கண்காணித்தல் மற்றும் சுகாதார 
நிறுவல்கை் மற்றும் மகன்டீன்கை் உே்பே ஹதாழிலாைரக்ைின் ஆமராக்கியத்கதப் 
பாதிக்கக்கூடிய பணி நகேமுகறகை்; மற்றும் 

c) பணியிேங்கைின் வடிவகமப்பு, மதரவ்ு, பராமரிப்பு மற்றும் இயந்திரங்கைின் நிகல 
மற்றும் மவகலயில் பயன்படுத்தப்படும் பிற உபகரணங்கை் மற்றும் ஹபாருே்கை் 
உே்பே, மவகலயின் திே்ேமிேல் மற்றும் அகமப்பு. 
 

4.8.2 மருத்துவக் கண்காணிப்பு மற்றும் மதை்வுகள் 

ஹதாழிலாைரக்ைின் ஆமராக்கியத்தில் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் மற்றும் 
கிராவல் சுரங்க திே்ே நேவடிக்கககைால் ஏற்படும் பாதிப்புககை மதிப்பிடுவதற்கு, 
ஒவ்ஹவாரு ஹதாழிலாைிக்கும் அவரக்ைது கேகமகைில் மசரும் முன் அடிப்பகே 
சுகாதார ஆய்வுகை் நேத்தப்படும். 
• தூசி மற்றும் இகரசச்லின் ஹவைிப்பாே்டின் மூலம் மமாசமகேயக்கூடிய 

நிகலகமககைக் ஹகாண்ே ஹதாழிலாைரக்கைக் கண்ேறிதல் மற்றும் 

ஆமராக்கியத்தில் மாற்றங்ககைத் தீரம்ானிப்பதற்கான அடிப்பகே நிகலகய 

நிறுவுதல் 

• ஹதாழிலாைரக்ை் மீது தூசி மற்றும் சத்தத்தின் விகைகவ மதிப்பீடு ஹசய்தல் 

• மதகவப்படும்மபாது சரிஹசய்தல் நேவடிக்கக எடுக்க உதவுகிறது 

• சுகாதார கல்வி மற்றும் விழிப்புணரக்வ வழங்குகிறது  

• மருத்துவக் கண்காணிப்புத் திே்ேம் பின்வருவனவற்கறக் ஹகாண்டிருக்கும்: 

• மவகலக்கு முன் மருத்துவ பரிமசாதகனகை் 

• அவ்வப்மபாது மருத்துவ பரிமசாதகனகை் 

• உேல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு விழிப்புணரவ்ு மற்றும் பயிற்சி 

• பதிவு மபணல் 

 

4.8.2.1   வைலாறு: 
ஆரம்ப மருத்துவ மற்றும் ஹதாழில் வரலாறு, தூசி, தனிப்பே்ே பழக்கவழக்கங்கை் 
(எ.கா. புககபிடித்தல் மபான்றகவ) மற்றும் தற்மபாகதய அல்லது கேந்தகால சுவாசக் 
மகாைாறுகைின் வரலாறு (குறிப்பாக காசமநாய்) ஆகியவற்கற உை்ைேக்கியது. 
 

 

4.8.2.2  பதாழில்சாை் சுகாதாை கண்காணிப்பு 

குவாரியில் உை்ை அகனத்து ஊழியரக்ளும், ஹதாழில் சாரந்்த உேல்நல பாதிப்புககை 
மதிப்பிடுவதற்கு, பணிக்கு முந்கதய மற்றும் காலமுகற மருத்துவ பரிமசாதகனக்கு 
உே்படுத்தப்படுவாரக்ை். பின்வரும் அைவுருக்களுக்கு 1955 கமன்ஸ் விதிகைில் 
ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ை படிவம் O படி மசாதகனகை் நேத்தப்படும்: 
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1. உயரம் மற்றும் எகே 

2. கண்கை் 

3. காதுகை் 

4. சுவாச அகமப்புகை் 

5. சுற்மறாே்ே அகமப்புகை் 

6. வயிறு 

7. நரம்பு மண்ேலங்கை் 

8. மலாமகாமமாே்ேரி அகமப்புகை் 

9. மதால் 

10. கெே்மராஹசல் 

11. குேலிறக்கம் 

12. மவறு ஏமதனும் அசாதாரணம் 

13. சிறுநீர ்பரிமசாதகனகை் 

14. மாரப்ின் ஸ்கககிராம் 

15. முழுகமயான இரத்தப் பேம் 

16. மருத்துவரால் பரிசீலிக்கப்படும்  
 

மவறு ஏமதனும் மசாதகனமருத்துவக் கண்டுபிடிப்புகைின் அடிப்பகேயில், அந்தத் 
ஹதாழிலாைி ஹபாருத்தமான மவகலகைில் அமரத்்தப்பே்டு, மதகவயான பாதுகாப்புப் 
பயிற்சி அைிக்கப்படும். 
 

4.8.2.3 விழிப்புணை்வு மற்றும் பயிற்சித் திட்டம் 

அகனத்து ஹதாழிலாைரக்ளும் பணிக்கு முந்கதய மற்றும் சுரங்கம் மற்றும் 
ஹதாேரப்ுகேய ஹசயல்பாடுகைின் உேல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு பிரசச்ிகனகை் 
குறித்த அவ்வப்மபாது விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ிகளுக்கு உே்படுத்தப்படுவாரக்ை். 
அவரக்ளுக்கு முகறயான பயிற்சி அைிக்கப்பே்டு, அதிக ஹசறிவுை்ை தூசி நிகறந்த 
காற்கற சுவாசிப்பதால் ஏற்படும் உேல்நல பாதிப்புகை் குறித்தும் அவரக்ளுக்கு புரிய 
கவக்கப்படும். அகனத்து ஹதாழிலாைரக்ளுக்கும் முதலுதவி பயிற்சி அைிக்கப்படும். 
• முதலுதவி சான்றிதழ் கவத்திருப்பவரக்ளுக்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுகற 

புத்துணரச்ச்ி பயிற்சி அைிக்கப்படும் 

• மீே்புப் பயிற்சி ஹபற்ற நபர ் முதலுதவியில் மிக உயரந்்த நிபுணத்துவத்கதப் 

ஹபறுவார ்

• ஆம்புலன்ஸ் மவனில் உயிரக்ாக்கும் மருந்துகை், மருந்துகை் மற்றும் அவசர 

காலங்கைில் மதகவயான உபகரணங்கை் முழுகமயாக ஹபாருத்தப்பே்டிருக்கும். 

 

பதிவாளாை் 
ஹதாழிலாைரக்கை பரிமசாதிக்க ஒரு பதிவு ஹசய்யப்பே்ே மருத்துவ பயிற்சியாைர ்
(ோக்ேர)் நியமிக்கப்படுவார.் ஹதாழிலாைரக்ைின் அகனத்து சுகாதார பதிமவடுகளும் 
தை அலுவலகத்தில் தனி மகாப்பில் பராமரிக்கப்பே்டு, பதிவுகை் ஹதாேரந்்து 
புதுப்பிக்கப்படும். 
 

OH&S ஐ பசயல்படுத்துதல் 

சுரங்கத் திே்ேத்தில் ஹதாழில்சார ்ஆமராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்கபச ்ஹசயல்படுத்த, 
பாதுகாப்புக் குழு அகமக்கப்படும். குழுவின் படிநிகல மற்றும் தனிப்பே்ே 
உறுப்பினரக்ைின் ஹபாறுப்புகை் அே்ேவகண 4.9 இல் காே்ேப்பே்டுை்ைது. 
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அட்டவரண 4.9: OH&S குழு மற்றும் அதன் பபாறுப்புகள் 

வ. 
எண். 

பதவி பபாறுப்பு 

1. 
சுரங்க 

மமலாைர ்

சுரங்கங்கைில் ஹதாழில்சார ்ஆமராக்கியம் மற்றும் 
பாதுகாப்பின் ஒே்டுஹமாத்த ஹபாறுப்பு 

2. 

சுரங்கப் 
ஹபாறியாைர ்/ 

மபாரம்மன் 

OH&S வழிகாே்டுதல்ககைப் பின்பற்றுதல் மற்றும் 
பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ிககை நேத்துதல் 

3. EH&S மமலாைர ்

ஹதாழில்சார ்ஆமராக்கியம், பாதுகாப்பு மற்றும் 
சுற்றுசச்ூழல் இணக்கத்கத உறுதி ஹசய்வதில் சுரங்க 

மமலாைருக்கு உதவுதல் 

4. மருத்துவர ்

பணிக்கு முந்கதய மற்றும் காலமுகற பரிமசாதகன / 
சுகாதார மசாதகன மற்றும் பதிவுககை புதுப்பித்தல், 

முதலுதவி பயிற்சி வழங்குதல். 
 

4.8.3 திட்டத்தின் பபாது சுகாதாை தாக்கங்கள் 

சாதாரண கல் சுரங்கத்தின் குழுமப் பகுதியில் அல்லது அகத ஒே்டி எந்த மனித 
குடியிருப்பும் இல்கல. பசச்ாபாகையம் – 1.69 கிமீ - வேக்கு திகசயில் குழுமப் 
பகுதியில் இருந்து அருகிலுை்ை மக்கை் குடியிருப்பு மாேலிங் முடிவுகைிலிருந்து 
கவனிக்கப்பே்ேபடி, சுரங்கத் திே்ேத்தில் இருந்து ஹவைிமயறும் தூசி மற்றும் சத்தம் 
சுற்றியுை்ை கிராமங்கைில் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் மற்றும் சுற்றுப்புற இகரசச்ல் 
அைவுகைில் குறிப்பிேத்தக்க தாக்கத்கத ஏற்படுத்தாது. சுரங்கம் பகல் மநரத்தில் 
மே்டுமம இயக்கப்படும். இதனால், இரவு மநரத்தில் அருகில் உை்ை குடியிருப்புகளுக்கு 
இகேயூறு ஏற்போது. சுரங்கங்கைில் இருந்து தற்மபாதுை்ை சுரங்க சாகல வழியாக 
கனிம மபாக்குவரத்து மமற்ஹகாை்ைப்படும். இதனால், அப்பகுதியில் 
மபாக்குவரத்துக்கு இகேயூறு ஏற்போது. மமலும், கிராம மக்களுக்கு மருத்துவ 
வசதிககை வழங்குவதற்காக சுரங்க நிரவ்ாகம் அருகிலுை்ை கிராமங்கைில் 
அவ்வப்மபாது மருத்துவ முகாம்ககை நேத்தும். எனமவ, இத்திே்ேத்தால் ஹபாது 
சுகாதாரத்தில் குறிப்பிேத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் ஏற்போது. 
 

4.9   உள்ளூை் மபாக்குவைத்து உள்கட்டரமப்பு, அதாவது மபாக்குவைத்து ஆய்வு 
மீதான தாக்கம் 
 

(NH-209) திண்டுக்கல் முதல் மகாயம்புத்தூர ் சாகல - 8 கிமீ, ஹதன்மமற்கு திகசயில். 

மதாண்டிஹயடுக்கப்பே்ே சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்க தைத்தில் இருந்து 

நுகரம்வாருக்கு 20 ேன் திறன் ஹகாண்ே டிரக்குகை்/ேம்ப்பரக்ை் மூலம் நுகரவ்ு 

ஹதாழிற்சாகலகளுக்கு அனுப்பப்படும். ஒரு வருேத்தில் என்னுகேய 300 நாே்கை் 

மவகல என்று கருதுகிமறன். சுமார ் 20 ேன் திறன் ஹகாண்ே டிரக்குகைின் 95 

பயணங்கை், சாதாரண கல்கல உபமயாகிக்கும் ஹதாழில்துகறக்கு ஹகாண்டு ஹசல்ல 

மவண்டும். சாதாரண கல் தற்மபாதுை்ை சாகலகை் ஹநே்ஹவாரக்் வழியாக ஹகாண்டு 

ஹசல்லப்படும். 
 

இந்த சுரங்கத் திே்ேத்தால் உை்ளூர ் மபாக்குவரத்து உை்கே்ேகமப்பில் ஏற்படும் 

பாதிப்கப மதிப்பிடுவதற்காக, மகாயம்புத்தூரில் இருந்து பல்லேம்-ஒதகல்மண்ேபம் 

வகர (SH-163) 5 கிமீ, வேமமற்கு திகசயில் சங்கமிக்கும் இேத்தில் மபாக்குவரத்து 

ஆய்வு அைவீடுகை் மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேன. முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கத் திே்ேத்தில் 

இருந்து கனிமங்கை் ஏற்றப்பே்டு மாநில ஹநடுஞ்சாகலயில் (SH-163) பல்லேம் - 
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ஒத்தகல்மண்ேபம் சாகல: 5.0 கிமீ, வேமமற்கு திகசயில் ஹகாண்டு ஹசல்லப்படும். 

அே்ேவகண 4.10 இல் குறிப்பிேப்பே்டுை்ைபடி மதாண்டிய சாதாரண கல் 
அனுப்பப்படும். 

 

அட்டவரண 4.10: மபாக்குவைத்து சாரல விவைங்கள் 

சாரலயின் பபயை் 
திரசயில் திட்ட தளத்தில் 

இருந்து தூைம் மமமல கீழ் 

ஹநடுஞ்சாகல (SH 

163A) 
பல்லேம் ஒத்தகல்மண்ேபம் 

5.39 கிமீ, வேமமற்கு 

திகச 

 

கனரக மமாே்ோர ் வாகனங்கை், இலகுரக வாகனங்கை் மற்றும் இரு/மூன்று சக்கர 

வாகனங்கை் என மூன்று வகககைின் கீழ் வாகனங்ககை காே்சி கண்காணிப்பு 

மற்றும் எண்ணி மூலம் 24 மணிமநரம் ஹதாேரந்்து மபாக்குவரத்து தரவு 

மசகரிக்கப்பே்ேது. சாகலகைில் மபாக்குவரத்து ஹநரிசல் அதிகமாக இருப்பதால், 

ஒவ்ஹவாரு ஷிப்டிலும் ஒவ்ஹவாரு ஸ்மேஷனிலும் ஒமர மநரத்தில் இரண்டு திறகமயான 

நபரக்ை் நிறுத்தப்பே்ேனர ்- மபாக்குவரத்கத கணக்கிடுவதற்காக இரு திகசகைிலும் 

தலா ஒருவர.் கணக்கிேப்பே்ே தரவு தாை் அே்ேவகண 4.10 இல் வழங்கப்பே்டுை்ைது 

மற்றும் PCU அே்ேவகண 4.10 இல் கணக்கிேப்படுகிறது. ஒவ்ஹவாரு மணி மநரத்தின் 

முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் பதிவும் மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேன. 

 

 

படம் 4.7: மபாக்குவைத்துக் கண்காணிப்புக்கான சாரல இரணப்பு வரைபடம் 
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அட்டவரண 4.12: மபாக்குவைத்து வால்யூம் எண்ணிக்ரக கணக்பகடுப்பு 
(மணிமநைம்) 

வ.எண் 
வாகன 

விநிமயாகம் 

வாகனங்களின் 

எண்ணிக்ரக/நாள் 

 

PCU/நாளில் உள்ள பமாத்த 

வாகனங்களின் எண்ணிக்ரக 

காங்கயம் 

மநாக்கி 

ஈமைாடு 

மநாக்கி 

சமமான 

காைணி 
காங்கயம் 

மநாக்கி 

கரூை ்

மநாக்கி 

1.  
இரு சக்கர 

வாகனங்கை் 
103 116 0.5 52 58 

2.  
மூன்று சக்கர 
வாகனங்கை் 

95 81 1 95 81 

3.  காரக்ை் 114 105 1 114 105 

4.  மபருந்து 
28 18 3 84 54 

5.  டிராக்ேர ் 21 16 4 84 64 

6.  டிரக்குகை் 61 52 3 183 156 

பமாத்தம் 422 388 - 612 518 

 

அட்டவரண 4.12: தற்மபாதுள்ள மபாக்குவைத்து சூழ்நிரல மற்றும் இழப்பு 

சாரல 

பமாத்த V 

(PCU/நாளில் 

வால்யூம்) 

C (PCU/நாள் 

திறன்.) 

தற்மபாதுள்ள 

வி/சி விகிதம் 
LOS 

பநடுஞ்சாரல (SH 

163) 

1130 3600 0.31 B 

 

V = PCU இன் /hr இல் பதாகுதி, C= திறன் PCU இன் /hr, LOS = மசரவ நிரல 

V/C LOS பசயல்திறன் 

0.0 - 0.2 A சிறப்பானது 

0.2 - 0.4 B மிகவும் நல்லது 

0.4 - 0.6 C நல்ல 

0.6 - 0.8 D நியாயமான / 
சராசரி 

0.8 - 1.0 E ஏகழ 

1.0 & 
அதிகம் 

F மிகவும் ஏகழ 

 

குறிப்பு: இந்திய சாகலகைில் V/C விகிதம் > 1 ஆக இருக்கும் மபாது, அதாவது கே்ோய 

ஓே்ேத்திற்காக உண்கமயான ஹநரிசல் ஹதாேங்குகிறது என்ற உண்கமகய IRC 

ஏற்றுக்ஹகாை்கிறது. இந்த எல்கல வகர எந்த தகேயும் இல்லாமல் சாகல 

மபாக்குவரத்து இலவசம். எனமவ இது V/C = 1 வகர சாதாரணமாக 

ஏற்றுக்ஹகாை்ைப்படும் மற்றும் ஹசயல்திறன் நன்றாக மே்டுமம 

எடுத்துக்ஹகாை்ைப்படும். 
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குவாைி பசயல்பாட்டின் மபாது 

குவாரியின் ஹமாத்த ஹகாை்ைைவு 8,39,772 மீ3 

மவகல நாே்கைின் எண்ணிக்கக 1500 

கனிமப் பிரித்ஹதடுத்தல் மற்றும் மபாக்குவரத்து 560 /நாை் 

ஒரு நாகைக்கு மவகல மநரம் 8 

ேம்பர ்ஹகாை்ைைவு 20 m3 

ே்ரக்குகை்/ேம்பரக்ை் பயன்படுத்தப்படும் 

அதிரஹ்வண்/நாை் 

ஒரு நாகைக்கு சுமார ்28 

பயணங்கை். 

 

 

அட்டவரண 4.13: மாற்றியரமக்கப்பட்ட மபாக்குவைத்து காட்சி மற்றும் இழப்பு 

சாரல 

PCU/நாளில் 

அதிகைித்த 

ஒலி 

பதாகுதி (V) 
திறன் 

(C) 

மாற்றியரமக்கப்பட்ட 

வி/சி விகிதம் 
LOS 

பநடுஞ்சாரல 

(SH-163) 

10 1130+10=1140 3600 0.32 B 

 

முடிவுரை 

உை்ளூர ் மபாக்குவரத்தில் ஹபரிய பாதிப்பு இல்கல. முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கத் 
திே்ேத்திலிருந்து LOS மதிப்பு மாறும்; மிக நன்று (பி) இலிருந்து நன்று (சி) க்கு 
ஹசயல்திறன் மாற்றம். சுரங்கத்தின் மபாக்குவரத்துத் மதகவககைப் பூரத்்தி ஹசய்ய 
தற்மபாதுை்ை சாகலகை் ஹநே்ஹவாரக்் மபாதுமானதாக இருக்கும். எவ்வாறாயினும், 
மபாக்குவரத்து உை்கே்ேகமப்பில் ஏற்படும் பாதிப்புககைத் தவிரக்்க சுரங்க நிரவ்ாகம் 
அவ்வப்மபாது மபாக்குவரத்துச ் சாகலகய சரியான நிகலயில் பராமரிக்கும். 
சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல், தாரப்்பாய்கைால் மூேப்பே்ே லாரிகைில் ஹகாண்டு 
ஹசல்லப்படும். மபாக்குவரத்தின் ஹபரும்பகுதி உை்ளூர ் அல்லது மாநில 
ஹநடுஞ்சாகலககைக் ஹகாண்டிருக்கும், அகவ அவ்வப்மபாது பராமரிக்கப்படும்.   
 

4.10 உயிைியல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

நிலத் தாவைங்கள் மீதான தாக்கம் 

• அருகிலுை்ை உை்ளூர ் தாவர இனங்கைில் காணப்படும் இகல மலமினாவில் 

தூசி படிதல் ஒைிசம்சரக்்ககயின் விகிதத்கதக் குகறத்து தாவர வைரச்ச்ிகயத் 
தடுக்கிறது. 

 

தாவைங்களின் மீதான தாக்கத்ரத குரறப்பதற்கான நடவடிக்ரககள் 

• ஹசப்பனிேப்போத சாகல, பல்மவறு சுரங்க நேவடிக்கககைால் 

ஒே்டுஹமாத்தமாக ஹவைிமயறும் தூசி உமிழ்வுகை் மபான்றவற்றால் தூசி 

பிரசச்ிகனகை் முக்கியமாக இப்பகுதியில் எழுப்பப்படுகின்றன.  

• பாதிப்கபத் தணிக்க குவாரி குத்தகக பகுதியிலும், அணுகு சாகலயிலும் 

வழக்கமான தண்ணீர ்ஹதைிப்பு மமற்ஹகாை்ைப்படும். 

• புல் மூடியால் மண்/கழிவுத் ஹதாே்டிககை நிகலப்படுத்த மவண்டும். 

 

வனவிலங்குகள் மீதான தாக்கம் 

• திே்ேப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றைவில் வனவிலங்கு சரணாலயம் மற்றும் 

உயிரக்்மகாைக் காப்பகம் எதுவும் இல்கல.  
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• இகேயக மண்ேலத்தில் அரிய, உை்ளூர ்மற்றும் அழிந்து வரும் உயிரினங்கை் 

எதுவும் பதிவாகவில்கல. இருப்பினும், சுரங்கத்தின் மபாது, சுற்றுப்புற 

வனவிலங்குகளுக்கு தீங்கு விகைவிக்காமல் இருக்க, குறிப்பாக காற்று மற்றும் 

சத்தத்திற்கான மாசுக் கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்கககை் உே்பே முகறயான 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கமத் திே்ேத்துேன் சுரங்கத்தின் அறிவியல் முகறகய 

நிரவ்ாகம் நகேமுகறப்படுத்துகிறது. 

• குவாரி குத்தககப் பகுதிகயச ்சுற்றி சுற்றித் திரியும் விலங்குகை் நுகழவகதத் 
தடுக்க மவலி அகமத்தல் 

• இப்பகுதியில் காணப்படும் தாவரங்களுக்கு ஏற்படும் பாதகமான பாதிப்கபக் 

குகறக்க உதவும் பசுகம அரண் மமம்பாடு மமற்ஹகாை்ைப்படும். 
 

விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கத்ரத குரறப்பதற்கான நடவடிக்ரககள் 

அப்பகுதியின் விலங்கின சூழலில் சுரங்கத்தின் தாக்கத்கத குகறக்க பின்வரும் 
நேவடிக்கககை் எடுக்கப்படும். 
காற்று, நீர,் நிலம் மற்றும் இகரசச்ல் சூழலில் சுரங்க நேவடிக்கககைால் ஏற்படும் 
மாசுபாே்கேக் கே்டுப்படுத்த நேவடிக்கக எடுக்கப்படும். குவாரிப் பகுதிகயச ்
சுற்றிலும் உை்ை மதாே்ேங்கை் சிறிய விலங்கினங்கைின் வாழ்விேங்ககை 
உருவாக்குவதற்கும் பல்மவறு விலங்கினங்களுக்கு சிறந்த சூழகல 
உருவாக்குவதற்கும் உதவும். பக்கத்து கிராமங்கைில் இயற்கக மற்றும் 
வனவிலங்குகை் குறித்த விழிப்புணரக்வ உருவாக்கி மமம்படுத்துதல். 
 

நீை்வாழ் சூழலியல் மீதான தாக்கம் பற்றிய ஆய்வு 

• சுரங்கத்தில் இருந்து கழிவுநீர ் ஹவைிமயற்றம் முன்ஹமாழியப்போததால், 

சுரங்க நேவடிக்கககை் தற்மபாதுை்ை நீரவ்ாழ் சூழலியலுக்கு இகேயூறு 

ஏற்படுத்தாது. 

• சுரங்க நேவடிக்ககயானது நீமராகேகைில் வண்ேல் சுகம மற்றும் ஹமாத்த 

ககரந்த திேப்ஹபாருே்ககை அதிகரிக்கலாம், மமற்பரப்பு ஓே்ேம், தைரவ்ான 

மண்ணின் அரிப்பு ஹசயல்பாடு, குறிப்பாக மகழக்காலங்கைில் மற்றும் 

குவாரி குத்தகக பகுதியில் உை்ை இயற்கக நீரந்ிகல மற்றும் ஓகேயின் 

நீரின் தரத்கத பாதிக்கலாம். 
 

4.10.1 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• கனிம மபாக்குவரத்து சாகலகய அவ்வப்மபாது பராமரித்தல். 

• நுகரவ்ுத் ஹதாழிலுக்கு கல் குவாரியின் மூேப்பே்ே மபாக்குவரத்து. 

• குவாரி குத்தககப் பகுதிகயச ்சுற்றி அேரந்்த மதாே்ேங்ககை       

   உருவாக்குதல் 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு அருகில் அகமந்துை்ை விவசாய நிலங்கைில் தூசி        

      விழுவகதக் கண்காணித்தல் 

 

4.11 பசுரம அைண் மமம்பாடு & மதாட்டத் திட்டம் 

முன்பமாழியப்பட்ட பசுரம அைண் மமம்பாடு மற்றும் மதாட்டத் திட்டம் 

2 மீ x 2 மீ இகேஹவைியில் மதாே்ேத்கத உருவாக்க உத்மதசிக்கப்பே்டுை்ைது, 
விலங்குகை் மமய்சச்லில் இருந்து தாவரங்ககை பாதுகாக்க வழக்கமான நீரப்்பாசனம் 
மற்றும் மவலிகை் மூலம் உயிரவ்ாழும் விகிதம் 70% முதல் 80% வகர இலக்காக உை்ைது. 
உை்ளூர ் மதாே்ேக்ககல நிபுணரக்ளுேன் கலந்தாமலாசித்து உை்ளூர ் இனங்கை் 
நேப்படும். மநாயுற்ற ஹசடிகளுக்கு பதிலாக புதிய மரக்கன்றுகை் நேப்படும். 
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குத்தககப் பகுதியில் பசுகம அரண்/மதாே்ேத்கத மமம்படுத்துவதற்கான அடிப்பகே 
அணுகுமுகற அழகியல் மதாற்றத்கத வழங்குதல், தப்பிமயாடிய உமிழ்கவ நீக்குதல் 
மற்றும் இகரசச்லின் தாக்கத்கதக் கே்டுப்படுத்துதல் மபான்ற மநாக்கத்துேன் 
உை்ைது. பின்வரும் ஹகாை்கககைின் அடிப்பகேயில் பசுகம அரண் உருவாக்கப்படும்: 

• மவகமாக வைரும் தாவரங்களுக்கு முன்னுரிகம அைிக்கப்படும். 

• உயர ் விதானத்திற்கான விருப்பம் உை்ளூர ் வககககைக் ஹகாண்ே 

தாவரங்ககை உை்ைேக்கியது 

• வற்றாத மற்றும் பசுகமயான தாவரங்களுக்கு முன்னுரிகம அைிக்கப்படும். 

• அதிக காற்று மாசுபாடு சகிப்புத்தன்கம குறியீே்கே (APTI) ஹகாண்ே 

தாவரங்களுக்கு முன்னுரிகம அைிக்கப்படும். 

• எந்தஹவாரு திே்ேத்திற்கும் பசுகமப் பே்கேயின் வைரச்ச்ி ஒரு முக்கிய 

அம்சமாகும், ஏஹனனில்: 

• இது காற்றில் உை்ை இகேநிறுத்தப்பே்ே துகை்ககை கே்டுப்படுத்துவதன் 

மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்கத மமம்படுத்துகிறது. 

• இது சுற்றியுை்ை பகுதியில் சத்தம் குகறவதற்கு உதவுகிறது. 

• புதிய பறகவகை் மற்றும் பூசச்ிககை அவற்றின் வசிப்பிேமாக ஈரக்்க 

உதவுகிறது. 

• இது சுற்றுசச்ூழல் சமநிகலகய பராமரிக்கிறது. 

• இது தைத்தின் அழகியல் மதிப்கப அதிகரிக்கிறது. 

 

பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் மதாட்டம் 

குவாரி குத்தககக்குை் பாதுகாப்பு தகே மற்றும் தகேயற்ற பகுதியில் அேரத்்தியான 
மதாே்ேம் மமற்ஹகாை்ைப்படும். மமலும் தற்காலிக கழிவுககை சுற்றிலும் மதாே்ேங்கை் 
அகமக்கப்படும். சுரங்கத்தின் மபாது உருவாகும் மண் தனித்தனியாக அடுக்கி 
மதாே்ேத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும். 
 

அட்டவரண 4.14: முன்பமாழியப்பட்ட காடு வளை்ப்பு திட்டம் 
 

 

 

 

 

 

 

 

சிறப்பு குறிப்புேன் தாவர இனங்கைின் மதரவ்ு 

 

அட்டவரண 4.15: சிறப்புக் குறிப்புடன் தாவை இனங்களின் மதை்வு 

வ.எண் தாவர இனங்கள் ப ாதுவான 
தமிழ் ப யர் 

இனங்கள் ததாட்டத்தின் 
த ாக்கம் 

1.  கழுகு 
மாைம்மல ாஸ் 

வில்வமரம் மாசுபாட்ரடத் தாங்கும் 
தாவைங்கள் ஆட்லடாமமாரப ் 

2.  அ ்பிசியா ம மபக் வாகக  

3.  ஃபிகஸ் 
மபங்காம ன்சிஸ் 

பனியன் சிறந்த தூசி வடிகட்டுத ் திறன் 
மகாண்ட தாவைங்கள் 

4.  ஃபிகஸ் மதம் பீப்ப ் 

திட்டம் மைக்கன்றுகளின் 
எண்ணிக்ரக 

பைப்பளவு (ச.மீ) 

1 500 2000 

2 524 2920 

3 625 2500 

பமாத்தம் 1649 7420 
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வ.எண் தாவர இனங்கள் ப ாதுவான 
தமிழ் ப யர் 

இனங்கள் ததாட்டத்தின் 
த ாக்கம் 

5.  காஸ் ஐயா 
ஃபிஸ்து ா 

மகான்ரன மவளிலயற்ற மாசு கட்டுப்பாட்டு 
ஆர கள் 

6.  மடல ானிக்ஸ் 
மைஜியா 

மடல ானிக்ஸ் 
மைஜியா 

7.  ஃபி ் ாந்தஸ் 
எம்பிலிகா 

ஆம் ா  மருத்துவ மதிப்புள்ள 
தாவைங்கள் 

8.  மடைம்ினாலியா 
கட்டப்பா 

பாதாம் 

9.  அசதிைாக்டா 
இண்டிகா 

லவம்பு 

10.  மடக்லடானா 
கிைாண்டிஸ் 

லதக்கு மபாருளாதாை மதிப்பு 
தாவைங்கள் 

11.  மபாங்கமியா 
பின்னடா 

புங்கன் 

12.  ல ாைியா 
லைாபஸ்டா 

குங்கிலியம் 

13.  சிம்லபாபாகன் 
மாைட்ினி 

பா ்மா லைாசா மண் பாதுகாப்பு தாவைங்கள் 

14.  ஜிசிபஸ் ஜூஜூப் இ ந்ரத பழம் தாங்கும் தாவைங்கள் 

15.  Psidigium மகாய்யா மகாய்யா 

16.  சிஜிஜியம் சீைகம் கடற்பரட 

17.  மங்கிஃமபைா 
இண்டிகா 

மாங்கனி 

18.  Dalbergiasisso ஈட்டி ரநட்ைஜன் ஒருங்கிரணப்பு 
தாவைங்கள் 19.  காசியா சியாமியா மஞ்ச ் 

மகான்ரன 

20.  பாலியா ்தியா 
 ாங்கிஃலபாலியா 

மநட்டிலிங்கம் அழகிய ் அழகுபடுத்தும் 
தாவைங்கள் 
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அத்தியாயம் 5: மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு 
 

5.1  தள மாற்றுகள்  
மாற்று வழிகைின் ஒப்பீடு, குகறந்தபே்ச சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்களுேன் திே்ே 
மநாக்கங்ககை அகேவதற்கான சிறந்த முகறகய குவாரிகயத் தடுக்க உதவுகிறது 
அல்லது மிகவும் சுற்றுசச்ூழல் நே்பு மற்றும் ஹசலவு குகறந்த விருப்பங்ககைக் 
குறிக்கிறது. ஒவ்ஹவாரு குவாரியிலும் கடுகமயான மீைமுடியாத சுற்றுசச்ூழல் 
பாதிப்புககை ஏற்படுத்தாமல் அதிகபே்ச அைவிற்கு கனிமங்கை் எடுக்கப்பே 
மவண்டும் என்று திே்ேமிே மவண்டும். படிவம்-1 மற்றும் PFR ஐச ்சமரப்்பிப்பதற்கு முன் 
குவாரித் திே்ேம் மற்றும் குவாரி மூேல் திே்ேமானது தகுதிவாய்ந்த ஆகணயத்தால் 
அங்கீகரிக்கப்பே்ேது.  

5.2 மாற்றுத் பதாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

5.2.1 சுைங்க முரற மதை்வு 

பின்வரும் காரணங்களுக்காக இயந்திரமயமாக்கப்பே்ே முகற 
ஏற்றுக்ஹகாை்ைப்படும்: 

• துகையிடுதல் மற்றும் ஹவடிக்கும் முகற ஏற்றி மற்றும் டிப்பர/்ேம்பர ்
கலகவகய பயன்படுத்துவதன் மூலம் திறந்தஹவைி 
இயந்திரமயமாக்கப்பே்ே முகறயில் சுரங்க நேவடிக்கககை் மமற்ஹகாை்ை 
பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. 

• தற்மபாது அதிக சுகம இல்கல. 
• கனிமம் அதாவது சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் மமற்பரப்பில் 

கிகேக்கிறது. 
• நிலத்தடி முகறயுேன் ஒப்பிடும் மபாது, திறந்தஹவைி முகறயின் 

சுரங்கமானது அதிக உற்பத்தி மற்றும் சிக்கனமானது; மற்றும் 

• நிலத்தடி சுரங்கம் சிக்கனமானது அல்ல, தற்மபாகதய வழக்கில் 
நகேமுகறயில் சாத்தியமில்கல. 

 

எனமவ, வழக்கமான திறந்த வாரப்்பு இயந்திரமயமாக்கப்பே்ே சுரங்க முகற 
மதாண்டுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் மூலம் மதாண்டுதல் ஹசய்யப்படும். 
மதாண்ேப்பே்ே ஹபாருே்ககை டிப்பரில் ஏற்றி நுகரம்வாருக்கு ஹகாண்டு 

ஹசல்லப்படும்.
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அத்தியாயம் 6: சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புத் திட்டம் 

  

6.1 அறிமுகம் 

திே்ேம் ஹதாேரப்ான ஹசயல்பாே்டின் தாக்கத்கத சரிபாரக்்க பிந்கதய சுற்றுசச்ூழல் 
அனுமதி கண்காணிப்பு இன்றியகமயாத பகுதியாகும். எனமவ பின்வருவனவற்கறக் 
கண்ேறிய பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் அைவுருக்கை் ஹதாேரந்்து கண்காணிக்கப்படும்: 
 

• குவாரி தைம் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறத்தில் உை்ை மாசுபாே்டின் நிகல. 

• மாசுபாடு ஹதாேரப்ாக முன்கணிப்பு அல்லது திருத்தும் மநாக்கத்திற்காக 

தரகவ உருவாக்கவும். 

• தைத்தில் ஏற்றுக்ஹகாை்ைப்பே்ே மாசுக் கே்டுப்பாே்டு அகமப்பின் 

ஹசயல்திறகன ஆராயுங்கை். 

• சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புககை மதிப்பிடுவதற்கு. 

 

CPCB விதிமுகறகைின்படி அந்த இேத்தில் கண்காணிப்பு மமற்ஹகாை்ைப்படும். SEIAA 
ஆல் வழங்கப்பே்ே சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கடிதம் மற்றும் SPCB ஆல் வழங்கப்பே்ே 
இயக்க ஒப்புதல் ஆகியவற்றில் குறிப்பிேப்பே்டுை்ை நிபந்தகனகைின்படி பல்மவறு 
சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புத் திே்ேம் 
நேத்தப்பே்ேது/நேத்தப்படும். 
 

ஜனவரி முதல் ஜூன் வகரயிலான ஆறு மாதாந்திர இணக்க அறிக்கககை் GPCB/MOEF 
க்கு சமரப்்பிக்கப்படும் மற்றும் ஒவ்ஹவாரு காலண்ேர ் ஆண்டிலும் ஜூன் 1 மற்றும் 
டிசம்பர ் 1 ஆகிய மததிகைில் வழக்கமான அடிப்பகேயில் சமரப்்பிக்கப்படும். 
ஹசயல்படுவதற்கான ஒப்புதலில் குறிப்பிேப்பே்டுை்ை நிபந்தகனகளுக்கான 
காலாண்டு இணக்க அறிக்கக வழக்கமான அடிப்பகேயில் TNPCB - க்கு 
சமரப்்பிக்கப்படும். 
 

6.2 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம பசல் (EMC) உருவாக்கம் 

மாசுக் கே்டுப்பாே்கேப் மபாலமவ கண்காணிப்பும் முக்கியமானது, ஏஹனனில் 
பின்பற்றப்பே்ே மாசுக் கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்கககைின் ஹசயல்திறகன 
கண்காணிப்பதன் மூலம் மே்டுமம தீரம்ானிக்க முடியும். சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கமத் 
திே்ேத்கதச ்ஹசயல்படுத்துவதற்கும், குவாரிச ்ஹசயல்பாே்டின் மபாது சுற்றுசச்ூழலின் 
நிகலகயத் ஹதாேரந்்து மதிப்பிடுவதற்கு முக்கியமான மற்றும் முக்கியமான 
சுற்றுசச்ூழல் அைவுருக்ககை அவ்வப்மபாது சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 
நேத்துவதற்கும் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கமப் பிரிவு நிறுவப்படும். அடிப்பகே 
நிகலகமகை் பற்றிய அறிவுேன், கண்காணிப்புத் திே்ேம் குவாரியின் ஹசயல்பாே்டின் 
காரணமாக சுற்றுசச்ூழல் நிகலகமகைில் ஏமதனும் சீரழிவுக்கான ஒரு 
குறிகாே்டியாக ஹசயல்படும் மற்றும் சுற்றுசச்ூழகலப் பாதுகாக்க ஹபாருத்தமான 
கூடுதல் தணிப்பு நேவடிக்ககககை எடுக்க முடியும். சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கம 
கலத்தின் நிறுவன விைக்கப்பேம் பேம் 6.1 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது. 

 

6.3  தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் அமலாக்க அட்டவரண 
 

சுரங்கத ் திே்ேங்கைின் ஹசயல்பாடுகைால் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் பாதிப்கபக் 

குகறக்க அத்தியாயம்-4 இல் பரிந்துகரக்கப்பே்டுை்ை தணிப்பு நேவடிக்கககை் 

ஹசயல்படுத்தப்படும். தணிப்பு நேவடிக்ககககை எைிதாக ஹசயல்படுத்த வசதியாக, 
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அே்ேவகண-6.1 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ை முன்னுரிகம ஹசயலாக்கத்தின்படி இகவ 

படிப்படியாக மமற்ஹகாை்ைப்படுகின்றன. 

 

படம் 6.1: சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம பசல்லின் அரமப்பு விளக்கப்படம் (EMC) 
 

 

6.3.1 EMC இன் பபாறுப்புகள் 

EMC இன் ஹபாறுப்புகைில் பின்வருவன அேங்கும்: 
A. கமய மற்றும் இகேயக மண்ேலத்தின் சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு. 

B. மாசு கே்டுப்பாே்டு கருவிககை இயக்குதல். 

C. மாசுக்கே்டுப்பாே்டு உபகரணங்களுக்கான பராமரிப்பு அே்ேவகணகைின் 

விவரக்குறிப்பு மற்றும் ஒழுங்குமுகற. 

D. தரநிகலகை் பராமரிக்கப்படுவகத உறுதி ஹசய்தல். 

E. பசுகம அரகண உருவாக்குதல். 

F. உகந்த நீர ்பயன்பாே்கே உறுதி ஹசய்தல். 

G. சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கம திே்ேத்கத ஹசயல்படுத்துதல். 

H. சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கமக் குழுவின் கூே்ேங்ககை ஏற்பாடு ஹசய்தல் மற்றும் 

குழுவிற்கு அறிக்கக ஹசய்தல். 

 

அட்டவரண 6.1: அமலாக்க அட்டவரண 

வ. 
எண். 

பைிந்துரைகள் மநைத் மதரவ அட்டவரண 

1 

காற்று மாசு 
கே்டுப்பாே்டு 

நேவடிக்கககை் 

EC மற்றும் குத்தகக 
புதுப்பித்தலுக்குப் பிறகு 

குவாரி ஹதாேங்கும் மநரத்தில் 
மமலும் மமம்படுத்தப்படும். 

உேனடியாக 

2 

நீர ்மாசு 
கே்டுப்பாே்டு 

நேவடிக்கககை் 

EC ஒப்புதலுக்கு பிறகு குவாரி 
ஹதாேங்கும் மநரத்தில் மமலும் 

மமம்படுத்தப்படும். 
உேனடியாக 

சுரங்க மேைாளர் 

சுற்றுசச்ூழல் 
விஞ்ஞானி 

MoEF/SPCB & NABET அங்கீகாரம் 
ஹபற்ற சுற்றுசச்ூழல் 

ஆமலாசகரால் 
அங்கீகரிக்கப்பே்ே 

ஹவைிப்புற ஆய்வகம் 

மவதியியலாைர ்
(1) 

CSR மமலாைர ்(1) 

மதாே்ேக்ககல 
நிபுணர ்(1) 

தண்ணீர ்ஹதைிப்பான் 
ஆபமரே்ேர ்(1) 
திறகமயற்ற 

ஹதாழிலாைரக்ை் (1) 

குத்தககதாரர ்
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வ. 
எண். 

பைிந்துரைகள் மநைத் மதரவ அட்டவரண 

3 

சத்தம் 
கே்டுப்பாே்டு 

நேவடிக்கககை் 

EC ஒப்புதலுக்கு பிறகு குவாரி 
ஹதாேங்கும் மநரத்தில் மமலும் 

மமம்படுத்தப்படும். 
உேனடியாக 

4 

சுற்றுசச்ூழல் 
பாதுகாப்பு 

மற்றும் 
மமம்படுத்தல் 

EC ஒப்புதலுக்கு முன் 
ஹதாேங்கப்பே்டு, குவாரியின் 
ஆயுை் வகர கே்ேம் வாரியாக 

ஹதாேரப்படும். 

உேனடி & 
அதிகரிக்கும் 

 

6.4 அளவீட்டு முரறகள் 

6.4.1 பயன்படுத்தப்பட மவண்டிய கருவிகள் 

கண்காணிப்பு அே்ேவகணயில் தரவு மசகரிப்பு பணிக்கு பின்வரும் கருவிகை் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன: 
 

1. சுவாசிக்கும் தூசி மாதிரி (RDS) 
2. நுண் துகை் மாதிரி (FPS) 
3. உலர ்மற்றும் ஈரமான பல்ப் ஹவப்பமானி. 
4. ஒலி நிகல மீே்ேர ்

5. கமக்மரா வானிகல ஆய்வு நிகலயம் 

6. நீர ்நிகல காே்டி 

7. குமைாபல் ஹபாசிஷனிங் சிஸ்ேம் (ஜிபிஎஸ்) 
 

மமற்கூறிய கருவிகளுக்கு மமலதிகமாக, நிலப்பயன்பாடு, தாவரங்கை் மற்றும் 
விவசாய பயிரக்ை் பற்றிய தரவுகை் கைக் குழுவால் ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை பல 
உை்ளூர ் மக்கை் மற்றும் பல்மவறு அரசுத் துகறகை்/ஏஹஜன்சிககைச ் சந்தித்து 
மசகரிக்கப்படும். 
 

6.4.2 கண்காணிப்பு திட்டம் 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி ஹசயல்பாடுகளுக்கான சுற்றுசச்ூழல் 
கண்காணிப்பு பின்வரும் அம்சங்களுக்காக நேத்தப்படும்: 
 

• சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

• நீர ்அே்ேவகண ஆழம்  
• மமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்தரம் 

• சுற்றுப்புற இகரசச்ல் நிகலகை் 

• மண்ணின் தரம் 

• பசுகம பே்கே & மதாே்ேம் 

• CSR நேவடிக்கககை் 

 

திே்ேத்திற்குப் பிந்கதய கண்காணிப்பின் கீழ் பின்வரும் வழக்கமான கண்காணிப்புத் 
திே்ேம் ஹசயல்படுத்தப்படும். சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், மமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி 
நீரின் தரம், சுற்றுப்புற இகரசச்ல் அைவுகை் மபான்றவற்றின் சுற்றுசச்ூழல் 
கண்காணிப்பு MOEF அங்கீகாரம் ஹபற்ற ஏஹஜன்சிகை் மூலம் ஹதாேரந்்து 
மமற்ஹகாை்ைப்படும் மற்றும் அறிக்கககை் SPCB/MoEF க்கு சமரப்்பிக்கப்படும். 
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காற்று மாசுபாடு 

குவாரி குத்தகக பகுதியில் ஒரு இேத்திலும், அருகிலுை்ை கிராமங்கைில் நான்கு 
இேங்கைிலும் EC நிபந்தகனகை்/மத்திய மாசுக்கே்டுப்பாே்டு வாரிய 
வழிகாே்டுதல்கைின்படி சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் கண்காணிக்கப்படும். 
 

நீை் மட்ட ஆழம் 

அருகிலுை்ை நான்கு கிராமங்கைில் அகமந்துை்ை கிணறுகை் / ஆழ்துகை 
கிணறுகைில் அப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர ் மே்ேத்தின் ஆழம் ஹதாேரந்்து 
கண்காணிக்கப்படும். பருவமகழக்கு முந்கதய (மம மாதம்) மற்றும் பருவமகழக்கு 
முந்கதய (நவம்பர ் மாதம்) நீர ் நிகல ஆழம் அைவிேப்பே்டு பதிவுகை் 
பராமரிக்கப்படும். 
 

நீை் தைம் 

திே்ேப் பகுதிகயச ்சுற்றியுை்ை நான்கு கிராமங்கைில் நிலத்தடி நீர ்மாதிரிகை் ஆய்வு 
ஹசய்யப்படும். ஒவ்ஹவாரு பருவத்திலும் ஒரு முகற தண்ணீரின் தரம் கண்காணிப்பு 
மமற்ஹகாை்ைப்படும். குவாரி குழி கிகேக்கும் மபாது, மமற்பரப்பு நீர ் மாதிரி 
மசகரிக்கப்படும். 
 

சுற்றுப்புற இரைசச்ல் நிரலகள்  
கமய மண்ேலம் மற்றும் சுற்றியுை்ை கிராமங்கைில் ஒலி அைவுகை் ஹதாேரந்்து 
கண்காணிக்கப்படும். குவாரி குத்தகக பகுதியில் 1 இேத்திலும், அருகிலுை்ை 
கிராமங்கைில் 7 இேங்கைிலும் சுற்றுப்புற இகரசச்ல் நிகல கண்காணிப்பு 
மமற்ஹகாை்ைப்படும். ஒவ்ஹவாரு சீசனுக்கும் ஒருமுகற இகரசச்ல் நிகல 
கண்காணிப்பு நேத்தப்படும். 
 

மண்ணின் தைம் 

குவாரி குத்தகக பகுதிக்கு உே்பே்ே மதாே்ே பகுதி மற்றும் குவாரி குத்தகக பகுதிக்கு 
அருகில் அகமந்துை்ை விவசாய வயல்கைில் மண்ணின் தரம் கண்காணிப்பு 
மமற்ஹகாை்ைப்படும். குவாரி குத்தககயின் கமய மண்ேலத்திலிருந்து 1 மாதிரியும், 
அருகிலுை்ை கிராமங்கைிலிருந்து 3 மாதிரிகளும் மசகரிக்கப்பே்டு பகுப்பாய்வு 
ஹசய்யப்படும், வருேத்திற்கு ஒரு முகற, முன்னுரிகம வறே்சி காலங்கைில். 
 

CSR நடவடிக்ரககள் 

அருகிலுை்ை கிராமங்கைில் நேத்தப்படும் சமூக நலச ் ஹசயல்பாடுகை் அவற்றின் 
ஹசயல்திறனுக்காக ஹதாேரந்்து கண்காணிக்கப்பே்டு, அதற்மகற்ப புதிய 
நேவடிக்கககை் திே்ேமிேப்படும்.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  276 

6.4.2.1 கண்காணிப்பு அட்டவரண 

முன்ஹமாழியப்பே்ே சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு அே்ேவகண அே்ேவகண 6.2 இல் 
ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது.  
 

அட்டவரண 6.2: முன்பமாழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு அட்டவரண 

வ.எ
ண் 

சுற்றுசச்ூழ
ல் 

பண்புகள் 

இடம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் கால 

அளவு 
அதிை்பவண் 

1 காற்று தரம் 
2 இேங்கை் (1 
கமயம் & 1 
இகேயக) 

24 மணி 
மநரம் 

6 
மாதங்களுக்
கு ஒருமுகற 

ஃப்யூஜிடிவ் 
ேஸ்ே், PM2.5, 

PM10, SO2 
மற்றும் NOx. 

2 
வானிகல 

ஆய்வு 

காற்றின் தரக் 
கண்காணிப்பு 

& IMD 
இரண்ோம் 

நிகலத் தரவு 
ஹதாேங்குவத

ற்கு முன் 
என்னுகேய 

தைத்தில் 

மணிமநர
ம் / 

தினசரி 

ஹதாேரச்ச்ியா
ன ஆன்கலன் 
கண்காணிப்பு 

காற்றின் 
மவகம், 

காற்றின் 
திகச, 

ஹவப்பநிகல, 
ஈரப்பதம் 

மற்றும் 
மகழப்ஹபாழி

வு 

3 
நீர ்தர 

கண்காணி
ப்பு 

2 இேங்கை் 
(1SW & 1 GW) 

- 
6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுகற 

IS:10500, 1993 & 
CPCB 

விதிமுகறக
ைின் கீழ் 

குறிப்பிேப்பே்
ே 

அைவுருக்கை் 

4 நீரியல் 

குறிப்பிே்ே 
கிணறுகைில் 

சுமார ்1 
கிமலாமீே்ேர ்
ஹதாகலவில் 

உை்ை 
திறந்தஹவைி 
கிணறுகைில் 

நீரம்ே்ேம் 

- 
6 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுகற 

bgl இல் ஆழம் 

5 சத்தம் 
2 இேங்கை் (1 

கமய & 1 
இகேயக) 

மணிமநர
ம் - 1 
நாை் 

6 
மாதங்களுக்
கு ஒருமுகற 

Leq, Lmax, Lmin, 
Leq Day & Leq 

Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுை்ை 
குடியிருப்பில் 

(அறிக்ககயில்
) 

– 
ஹவடிப்பு 

நேவடிக்கக
யின் மபாது 

உசச் துகை் 
மவகம் 

7 மண் 
2 இேங்கை் (1 

கமய & 1 
இகேயக) 

– 
ஆறு 

மாதங்களுக்
கு ஒருமுகற 

இயற்பியல் 
மற்றும் 

இரசாயன 
பண்புகை் 

8 
பசுகம 
அரண் 

திே்ேப் 
பகுதிக்குை் 

தினசரி மாதாந்திர பராமரிப்பு 
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6.5  சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக 

6.5.1 நிறுவனத்தின் சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக 

குத்தககதாரரின் சுற்றுசச்ூழல் ஹகாை்கக இகணப்பு XI ஆக இகணக்கப்பே்டுை்ைது 

 

6.5.2 அரமப்பு அரமப்பு 

நிறுவனம் ஊழியரக்ளுக்கான கேகமகை் மற்றும் ஹபாறுப்புககை ஹதைிவாக 
வகரயறுத்துை்ைது. சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கமக்கான நிறுவன அகமப்பு பேம் 6.1 இல் 
காே்ேப்பே்டுை்ைது. 
 

6.5.3 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம பசல் 

சுரங்க மமலாைரின் கே்டுப்பாே்டின் கீழ் குவாரியில் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கம பிரிவு 
(EMC) நிறுவப்படும். சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கம துகறயில் மபாதுமான தகுதியும் 
அனுபவமும் ஹகாண்ே சுற்றுசச்ூழல் விஞ்ஞானி EMCக்கு தகலகம தாங்குவார.் EMC 
இன் ஹபாறுப்புகை் பின்வருமாறு: 
1. சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கம திே்ேத்தில் பரிந்துகரக்கப்பே்ே மற்றும் ECயில் 

பரிந்துகரக்கப்பே்ே மாசுக் கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்ககககை ஹசயல்படுத்துதல் 

2. MoEF/SPCB மற்றும் NABL ஆல் அங்கீகரிக்கப்பே்ே ஹவைிப்புற ஆய்வகங்கை் மூலம் 

EMP மற்றும் EC நிபந்தகனயின்படி சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்கப நேத்துதல் 

3. திே்ேத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியில் குறிப்பிேப்பே்டுை்ை பிற 

நிபந்தகனகளுேன் இணங்குவகத உறுதி ஹசய்தல். 

4. திே்ேத்திற்கான 'ஹசயல்பாே்டிற்கான ஒப்புதல்' இல் குறிப்பிேப்பே்டுை்ை 

நிபந்தகனகளுக்கு இணங்குவகத உறுதி ஹசய்தல். 

5. MoEF/ TNPCB க்கு இணக்க நிகலகய சரியான மநரத்தில் சமரப்்பித்தல் 

6. மதகவப்படும் மபாது, நிபுணரக்ைின் வழிகாே்டுதகலப் ஹபறுதல். 

7. அருகில் உை்ை கிராமங்கைில் CSR நேவடிக்ககககை நேத்துதல். 

 

 

 

6.5.4 தணிக்ரக & மதிப்பாய்வு 

மதிப்பாய்வு மற்றும் தணிக்கக அடிப்பகேயில் ஒரு மமலாண்கம கருவியாகும். 
எவ்வாறாயினும், அகமப்பு முகறயின் ஹசயல்திறன் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 
ஹசயல்திறன் பற்றிய சரிபாரப்்பு மற்றும் கருத்துக்கு ஹசயல்பாே்டு மே்ேத்தில் அதன் 
பயன்பாடு முக்கியமானது. அடிப்பகேயில், தணிக்கக பின்வரும் உருப்படிககை 
உை்ைேக்கியது: 
• வரி மமலாண்கம அகமப்பு 

• விழிப்புணரவ்ு மற்றும் பயிற்சி 

• நகேமுகறகை்: தரநிகலகை், இலக்குகை் 

• திே்ேங்கை்: கழிவு, தற்ஹசயல், மாசு கே்டுப்பாடு இணக்கம் 

• சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீே்கேச ்சரிபாரக்்கவும் 

• தணிப்கப சரிபாரக்்கவும் 

• அறிக்கக மற்றும் ஹதாேரப்ு 

• ஆவணப்படுத்தல் 

• பின்னூே்ேம் 
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உள்துரற தணிக்ரக: 
சுரங்க நேவடிக்கககளுக்காக தணிக்கக முகற மமற்ஹகாை்ைப்படும் மற்றும் பயிற்சி 
ஹபற்ற உை் மற்றும் ஹவைி தணிக்ககயாைரக்ைின் பயன்பாே்கே உை்ைேக்கியது. 
கூடுதலாக, ஹபாருந்தக்கூடிய அகனத்து சே்ேங்களுக்கும் இணங்குவகத 
உறுதிஹசய்ய தணிக்கக மமற்ஹகாை்ைப்பே மவண்டும். 
 

தணிக்ரக வரக அதிை்பவண்: 

• உை்: - ஒவ்ஹவாரு 6 மாதங்களுக்கும் மற்ற தை ஹபாறுப்பாைர ்

• ஹவைி:  -ஒவ்ஹவாரு 12 மாதங்களுக்கும் சுயாதீன நிபுணர ்

நிறுவனம் ஒரு சுயாதீனமான மற்றும் ஹவைிப்புற தரநிகல நிறுவனத்தால் 
திறகமயான EMS தணிக்ககயாைரக்ைாக பயிற்சி ஹபற்ற மற்றும் சான்றைிக்கப்பே்ே 
உை் / ஹவைிப்புற தணிக்ககயாைரக்கை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும். கண்காணிப்பு 
மற்றும் தணிக்ககயின் முடிவுகை் மூத்த நிரவ்ாகக் குழு மூலம் நேவடிக்கக 
உருப்படிகை் கவனிக்கப்படுவகத உறுதிஹசய்ய ஹதாேரந்்து அறிக்ககயிேப்படும். 
 

6.5.5 இணக்கமின்ரம, திருத்தம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்ரக 

நிறுவனத்தின் சுற்றுசச்ூழல் ஹகாை்ககயின்படி, இணக்கமின்கம, சரிஹசய்தல் 
நேவடிக்கககை் மற்றும் தடுப்பு நேவடிக்கககை் ஆகியகவ இணக்கமின்கம, தடுப்பு 
மற்றும் சரிஹசய்தல் நேவடிக்கக நகேமுகறகைின்படி நிரவ்கிக்கப்படும். 
நிறுவனத்தின் அகனத்து திே்ேங்களுேனும் ஹதாேரப்ுகேய இந்த நகேமுகற, 
இணக்கமின்கமககைக் கண்ேறிதல், இணக்கமின்கமககை நிவரத்்தி ஹசய்வதற்கு 
ஹபாருத்தமான திருத்தச ் ஹசயல்ககைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் தவிரக்்க தடுப்பு 
நேவடிக்ககககை நிறுவுதல் ஹதாேரப்ாக பயன்படுத்தப்பே மவண்டிய 
ஹசயல்முகறககை விவரிக்கிறது. இணக்கமின்கமகை். ஹசயல்முகறயின் முக்கிய 
கூறுகை் பின்வருமாறு: 
• இணக்கமின்கம மற்றும் / அல்லது இணக்கமின்கமககை அகேயாைம் காணுதல் 

• இணக்கமின்கம மற்றும்/அல்லது இணக்கமின்கம பற்றிய பதிவு 

• குவாரி குறிப்பிே்ே திருத்தம் மற்றும் தடுப்பு நேவடிக்ககககைத் தடுப்பதற்கு 
 இணக்கமின்கம மற்றும்/அல்லது இணக்கமின்கமயின் மதிப்பீடு 

• சரியான மற்றும் தடுப்பு நேவடிக்கககை் ஹபாறுப்பான நபரக்ளுக்கு வழங்கப்பே 
 மவண்டும் 

• ஹசயல்கைின் நிகல மற்றும் ஹசயல்திறகன உறுதி ஹசய்வதற்கான சரிஹசய்தல் 
 ஹசயல்கைின் மமலாண்கம மதிப்பாய்வு 

 

6.5.6 மமலாண்ரம விமைச்னம் 

நிறுவனத்தின் தனிப்பே்ே திே்ேத்துேன் ஹதாேரப்ுகேய குறிக்மகாை்கை் மற்றும் 
இலக்குகைின் விரிவான மதிப்பாய்வு வணிகத் திே்ேமிேல் (1 ஆண்டுக் 
கண்மணாே்ேம்) மற்றும் வணிக உத்தி (5 ஆண்டுக் கண்மணாே்ேம்) ஹசயல்முகறகை் 
மூலம் வருோந்திர அடிப்பகேயில் மமற்ஹகாை்ைப்படும். மூத்த தை நிரவ்ாகம் மற்றும் 
பிற முக்கிய பணியாைரக்ைின் ஈடுபாே்கே உை்ைேக்கிய இந்த மதிப்பாய்வுகை், 
முந்கதய ஆண்டில் குவாரியின் ஹசயல்திறகன மதிப்பீடு ஹசய்து, பின்வரும் 
காலகே்ேத்திற்கான இலக்குககையும் இலக்குககையும் உருவாக்குகின்றன. 
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6.6 பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு  

ஹதாழில்சார ் ஆமராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு உற்பத்தித்திறன் மற்றும் நல்ல 
முதலாைி-பணியாைர ் உறவு ஆகியவற்றுேன் மிக ஹநருக்கமாக ஹதாேரப்ுகேயது. 
குவாரியில் ஹதாழில்சார ் ஆமராக்கியத்தின் முக்கிய காரணிகை் தப்பிமயாடிய தூசி 
மற்றும் சத்தம். 1965 குவாரி ஒழுங்குமுகறகை் மற்றும் DGMS இன் 
சுற்றறிக்கககைின்படி சுரங்க உபகரணங்கைின் ஹசயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு 
மற்றும் ஹவடிக்கும் ஹபாருே்ககை ககயாளும் மபாது பணியாைரக்ைின் பாதுகாப்பு 
கவனிக்கப்பே மவண்டும். தூசி, ஹவப்பம், சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு காரணமாக 
ஹதாழிலாைரக்ைின் ஆமராக்கியத்தில் பாதகமான விகைவுககைத் தவிரக்்க, EMP இல் 
மபாதுமான நேவடிக்கககை் முன்ஹமாழியப்பே்டுை்ைன. இவற்றில் அேங்கும்: 
• குவாரி ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு குடிநீர,் கழிப்பகற மபான்ற வசதிகளுேன் கூடிய 
ஓய்வகறககை வழங்குதல்; 
• ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு பணியாைர ்பாதுகாப்பு சாதனங்ககை வழங்குதல்; 
• அதிக இகரசச்ல் பகுதிகைில் ஹவைிப்படும் ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு மவகல சுழற்சி; 
• முதலுதவி வசதிகை். 
• பணியாைரக்ைின் ஹதாழில்சார ் சுகாதார ஆய்வு சீரான இகேஹவைியில் 
மமற்ஹகாை்ைப்படும். 
 

6.7 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புக்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு 

வருோந்திர ஹதாேர ் ஹசலவினத்துேன் மாசுபாே்கேக் கண்காணிப்பது பற்றிய 
விவரங்கை் அே்ேவகண-6.3 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைன.  

 

அட்டவரண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் பசலவு 

வ. 
எண் 

பபாருளின் விளக்கம் 

மூலதன பசலவு 

  

1 

காற்று மாசுக் கே்டுப்பாடு - இழுத்துச ்ஹசல்லும் 
சாகல மற்றும் மதாே்ேங்கைில் தண்ணீர ்

ஹதைித்தல் 

52,000 

2 
நீர ்மாசு கே்டுப்பாடு (குடிமயறும் ஹதாே்டி, 

மதாே்ே வடிகால்கை் மபான்றகவ) 
18,000 

3 இகரசச்ல் நிகல கண்காணிப்பு 2,000 

4 தகர அதிரவ்ு மசாதகன 4,000 

பமாத்த EMP பசலவு 76,000 
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அத்தியாயம் 7: கூடுதல் கண்காணிப்பு 

 

7.1  பபாது ஆமலாசரன 

தமிழ்நாடு, மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேம், சூலூர ் வே்ேம், பசச்ாபாகையம் கிராமத்தின் 

சரம்வ எண். 337/4A மற்றும் 337/4B, 46/1 & 47 மற்றும் 245/2A, 246/1A (பகுதி), 246/2, 248/2B 

மற்றும் 248/5B - ல் அகமந்துை்ை, 7.34.5 ஹெக்மேர ் பரப்பைவில், முன்ஹமாழியப்பே்ே 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்கத்திற்கான வகரவு EIA/EMP, தமிழ்நாடு, SEIAA 

வழங்கிய TOR இன் படி தயாரிக்கப்பே்ேது. EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் அதன் 

திருத்தங்கைின்படி ஹபாது ஆமலாசகன ஹசயல்முகறக்காக அறிக்கக 

சமரப்்பிக்கப்படுகிறது. 

 

ஹபாது ஆமலாசகன ஹசயல்முகறகய முடித்த பிறகு, ஹபாது மக்கை் கருத்து மகே்பின் 

மபாது முன்கவக்கப்பே்ே சிக்கல்கை் மற்றும் திே்ே ஆதரவாைரின் அரப்்பணிப்பு 

ஆகியகவ இறுதி EIA/EMP அறிக்ககயில் இகணக்கப்படும். பின்வரும் கூடுதல் 

ஆய்வுகை் குறிப்பு விதிமுகறகைின்படி மமற்ஹகாை்ைப்படும்/ஹசய்யப்படும்: இேர ்

மதிப்பீடு மற்றும் மபரிேர ்மமலாண்கமத் திே்ேம். 

 

7.2 இடை ்மதிப்பீடு 

சுரங்கங்கைில் இருக்கும் பல்மவறு ஆபத்துககை (பாதுகாப்பற்ற நிகலகமகை்) 

அகேயாைம் கண்டு அைவீடு ஹசய்வகத அபாய பகுப்பாய்வு உை்ைேக்கியது. 

மறுபுறம், இேர ்பகுப்பாய்வு என்பது சுரங்கத்தில் இருக்கும் ஆபத்துகைின் விகைவாக 

ஏற்படும் விபத்துகை் காரணமாக, சுரங்க உபகரணங்கை் மற்றும் பணியாைரக்ை் 

ஹவைிப்படும் அபாயங்ககை அகேயாைம் கண்டு அைவீடு ஹசய்வகதக் 

ககயாை்கிறது. இேர ் பகுப்பாய்வு ஒரு விரிவான ஆபத்து பகுப்பாய்கவப் 

பின்பற்றுகிறது. தற்மபாதுை்ை அபாயங்கை் காரணமாக அண்கே மக்கை் 

ஹவைிப்படும் அபாயங்ககை அகேயாைம் கண்டு மதிப்பிடுவது இதில் அேங்கும். 

 

கீமழ உை்ை பிரிவுகைில், பல்மவறு ஆபத்துகை், சாத்தியமான அபாயங்கை், அதிகபே்ச 

நம்பகமான விபத்து பகுப்பாய்வு மற்றும் விகைவு பகுப்பாய்வு ஆகியவற்கறக் 

கண்ேறிதல் ஆகியகவ சம்பந்தப்பே்ே அபாயங்கைின் பரந்த அகேயாைத்கத 

அைிக்கிறது. இேர ் மதிப்பீே்டின் அடிப்பகேயில் மபரிேர ் மமலாண்கமத் திே்ேம் 

தயாரிக்கப்பே மவண்டும். 

 

இரண்ோம் வகுப்பு மமலாைரின் தகுதிச ்சான்றிதகழக் ஹகாண்ே ஒரு தகுதி வாய்ந்த 

சுரங்க மமலாைரின் நிரவ்ாகக் கே்டுப்பாடு மற்றும் வழிகாே்டுதலின் கீழ் சுரங்கம் 

மமற்ஹகாை்ைப்படும். மபரிேர ்ஏற்பே்ோல் சுரங்க நிரவ்ாகம் பின்பற்ற மவண்டிய நிகல 

ஆகணகை், மாதிரி நிகல ஆகணகை் மற்றும் சுற்றறிக்ககககை DGMS ஹதாேரந்்து 

வழங்கி வருகிறது. மமலும், சுரங்கப் பணியாைரக்ை் விழிப்புேன் இருக்க அவ்வப்மபாது 

புத்துணரச்ச்ி படிப்புகளுக்கு அனுப்பப்படுவாரக்ை். இருப்பினும், இயல்பான 

ஹசயல்பாே்டின் மபாது பின்வரும் இயற்கக/ஹதாழில்துகற ஆபத்துகை் ஏற்பேலாம்: 

• ஹவடிஹபாருே்கைால் விபத்து; 

• கனரக சுரங்க உபகரணங்கைால் விபத்து; மற்றும் 
 

மமற்குறிப்பிே்ே ஆபத்து/மபரழிவுககைக் கவனிக்க, பின்வரும் கே்டுப்பாே்டு 

நேவடிக்கககை் மமற்ஹகாை்ைப்படும்: 
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சுரங்கச ் சே்ேம், 1952 மற்றும் சுரங்க விதிகை், 1955 இன் அகனத்து பாதுகாப்பு 

முன்ஹனசச்ரிக்கககை் மற்றும் விதிகை் அகனத்து சுரங்க நேவடிக்கககைின் மபாதும் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும்; 

• அங்கீகரிக்கப்போத நபரக்ைின் நுகழவு தகே ஹசய்யப்படும்; 

• சுரங்க அலுவலகம் மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீயகணப்பு மற்றும் முதலுதவி 

ஏற்பாடுகை்; 

• பாதுகாப்பு பூே், ஹெல்ஹமே், கண்ணாடி மபான்ற அகனத்து பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கைின் ஏற்பாடுகளும் ஊழியரக்ளுக்குக் கிகேக்கும் மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பாே்டிற்கான வழக்கமான மசாதகன; 

அபாயகரமான வைாகங்கைில் பணிபுரியும் அகனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் பயிற்சி 

மற்றும் புதுப்பித்தல் படிப்புகை்; சுரங்க விதிகைின்படி சுரங்கத்தின் அகனத்து 

ஊழியரக்ளும் ஒரு குறிப்பிே்ே இகேஹவைியில் பயிற்சி ஹபற மவண்டும்; 

• அங்கீகரிக்கப்பே்ே திே்ேங்கைின்படி என்னுகேய மவகல மற்றும் சுரங்கத் 
திே்ேங்ககைத் ஹதாேரந்்து புதுப்பித்தல்; 

• உற்பத்தியாைரின் வழிகாே்டுதல்கைின்படி அகனத்து சுரங்க உபகரணங்கைின் 

வழக்கமான பராமரிப்பு மற்றும் மசாதகன; 

• கேத்தல் சாகலகைில் தூசிகய அேக்குதல்; 

• மபாே்டிகை், சுவஹராே்டிகை் மற்றும் பிற ஒத்த இயக்கங்கை் மூலம் பாதுகாப்பு மற்றும் 

மபரழிவு பற்றிய விழிப்புணரக்வ அதிகரித்தல். 

 

7.2.1 டிைக்குகள் மற்றும் டம்ப்பைக்ளால் ஏற்படும் விபத்துகரளத் தடுப்பதற்கான 
நடவடிக்ரககள் 

• பிரதான குழுமப் பகுதிக்குை் அகனத்து மபாக்குவரத்தும் நிரவ்ாகத்தின் மநரடி 
மமற்பாரக்வ மற்றும் கே்டுப்பாே்டின் கீழ் மமற்ஹகாை்ைப்படும்; 

• வாகனங்கை் நல்ல பழுதுபாரப்்பில் பராமரிக்கப்பே்டு, நிரவ்ாகத்தால் இந்த 
மநாக்கத்திற்காக அங்கீகரிக்கப்பே்ே திறகமயான நபரால் வாரத்திற்கு ஒரு 
முகறயாவது முழுகமயாகச ்சரிபாரக்்கப்படும்; 

• ஓே்டுநரக்ைின் வழிகாே்டுதலுக்காக ஒவ்ஹவாரு திருப்புமுகனயிலும் பரந்த 
அகேயாைங்கை் வழங்கப்படும். 

• வாகனங்ககை பின்மனாக்கி ஹசல்லும் மபாது ஏற்படும் ஆபத்துககை தவிரக்்க, 
முடிந்தவகர அகனத்து பகுதிகளும் மனிதரக்ை் இல்லாத பகுதியாக 
மாற்றப்படும் 

• மவலியின் சே்ேப்பூரவ் ஏற்பாடு, நிகலயான கல்வி, பயிற்சி மபான்றகவ 
இத்தககய விபத்துகைின் நிகழ்கவக் குகறப்பதில் நீண்ே தூரம் ஹசல்லும். 

 

7.2.2 திட்டத்திற்கு பிந்ரதய மகாவிட் சுகாதாை மமலாண்ரம திட்டம்  

SARS-CoV-2 ஹகாமரானா கவரஸால் ஏற்படும் மகாவிே் - 19 மநாய் ஒப்பீே்ேைவில் 

ஒரு புதிய மநாயாகும், இந்த மநாயின் இயற்ககயான வரலாறு, குறிப்பாக 

மீே்புக்குப் பிந்கதய நிகழ்வுகைின் அடிப்பகேயில் புதிய தகவல்கை் மாறும் 

அடிப்பகேயில் அறியப்படுகின்றன. கடுகமயான மகாவிே்-19 மநாய்க்குப் 

பிறகு, குணமகேந்த மநாயாைிகை் மசாரவ்ு, உேல்வலி, இருமல், 

ஹதாண்கேப்புண், சுவாசிப்பதில் சிரமம் மபான்ற பல்மவறு வககயான 

அறிகுறிககையும் அறிகுறிககையும் ஹதாேரந்்து ஹதரிவிக்கலாம். தற்மபாது 

மகாவிே்-க்கு பிந்கதய சீக்வாலாக்கை் மற்றும் அதற்கும் குகறவான 

சான்றுகை் உை்ைன. ஆராய்சச்ி மதகவ மற்றும் தீவிரமாக பின்பற்றப்படுகிறது. 

மகாவிே் குணமகேந்த அகனத்து மநாயாைிகைின் பின்ஹதாேரத்ல் பராமரிப்பு 

மற்றும் நல்வாழ்வுக்கு ஒரு முழுகமயான அணுகுமுகற மதகவப்படுகிறது 
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பிந்ரதய மகாவிட் பின்பதாடைத்ல் பநறிமுரற – 

• மகாவிே் மநாய்க்கு தகுந்த நேத்கதகய கவத்திருத்தல் (முகமூடி, கக 

மற்றும் சுவாச சுகாதாரம், உேல் இகேஹவைி). 
• மபாதுமான அைவு ஹவதுஹவதுப்பான நீகரக் குடிக்கவும் (முரணாக 

இல்கல என்றால்). 

• நீங்கை் பணிபுரியும் இேங்கை் சீராகவும், சுகாதாரமாகவும் இருப்பகத 

உறுதிஹசய்யவும் 

• மமற்பரப்புகை் (எ.கா. மமகசகை் மற்றும் மமகஜகை்) மற்றும் 

மகஹஜே்டுகை் (எ.கா. ஹதாகலமபசிகை், ஹெல்ஹமே்) அடிக்கடி 

கிருமிநாசினியால் துகேக்கப்பே மவண்டும் 

• பணிபுரியும் இேத்கதச ் சுற்றியுை்ை முக்கிய இேங்கைில் சுத்திகரிப்பு 

கக மதய்த்தல் டிஸ்ஹபன்சரக்ை் கவக்கப்பே்டுை்ைன. இந்த 

டிஸ்ஹபன்சரக்ை் ஹதாேரந்்து நிரப்பப்படுவகத உறுதிஹசய்யவும் 

• கக கழுவுதல் ஹதாேரப்ான சுவஹராே்டிககைக் காண்பித்தல் 

• பணியாைரக்ை், ஒப்பந்ததாரரக்ை் மற்றும் வாடிக்ககயாைரக்ை் தங்கை் 

விரல்ககை மசாப்பு மற்றும் தண்ணீரால் கழுவக்கூடிய இேங்களுக்கு 

நுகழவதற்கு உரிகம ஹபறுவதற்கு சில ஏற்பாே்கே ஹசய்யுங்கை் 

• சுவாச சுகாதாரத்கத ஊக்குவிக்கும் சுவஹராே்டிககைக் காண்பி. 

• மகாவிே்-19 பரவ ஆரம்பித்தால், மலசான இருமல் அல்லது குகறந்த தர 

காய்சச்லுேன் (37.மூன்று டிகிரி ஹசல்சியஸ் அல்லது கூடுதல்) உை்ை 

அகனவரும் வீே்டிமலமய வாழ விரும்புகிறாரக்ை் என்பகத உங்கை் 

பணியாைரக்ை், ஒப்பந்ததாரரக்ை் மற்றும் வாடிக்ககயாைரக்ளுக்கு 

விைக்கவும். பராசிே்ேமால்/அஹசே்ேமிமனாஃஹபன், இப்யூபுரூஃபன் 

அல்லது ஆஸ்பிரின் மபான்ற மருந்துககை எைிதாக எடுத்துக் ஹகாை்ை 

மவண்டியிருந்தால், அவரக்ை் வீே்டிமலமய இருக்க மவண்டும் (அல்லது 

வீே்டிலிருந்து வருமானம் ஈே்ே மவண்டும்), இது ஹதாற்றுமநாய் 

அறிகுறிககையும் மகறக்கக்கூடும். 

• மகாவிே்-19 இன் மிதமான அறிகுறிகை் இருந்தாலும், மக்கை் வீே்டிமலமய 

இருக்க மவண்டும் என்ற ஹசய்திகயத் ஹதாேரந்்து ஹதாேரப்ுஹகாண்டு 

விற்பகன ஹசய்யுங்கை். 

• மநருக்கு மநர ்ஒன்றுகூடுவது அல்லது சந்தரப்்பம் மவண்டுமா என்பகத 

நிகனவுபடுத்துங்கை். இது ஒரு ஹதாகலஹதாேரப்ு அல்லது ஆன்கலன் 

நிகழ்வு மூலம் மாற்றப்பே மவண்டுமா? 

• குகறவான மனிதரக்ை் கலந்துஹகாை்ளும் வககயில், அஹசம்பிைி 
அல்லது நிகழ்கவக் குகறக்க மவண்டுமா? 

• அகனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் மபாதுமான ஹபாருே்கை் மற்றும் திசுக்கை் 

மற்றும் கக சுத்திகரிப்பு மபான்ற ஹபாருே்ககை முன்கூே்டிமய ஆரே்ர ்

ஹசய்யுங்கை். சுவாச அறிகுறிககை உருவாக்கும் ஒவ்ஹவாரு நபருக்கும் 

வழங்க அறுகவ சிகிசக்ச முகமூடிகய கவத்திருங்கை். 

• ஆயுஷ் அகமசச்கத்தின் உதவியுேன், சய்வன்பிராஷ் என்ற மருத்துவப் 

பயிற்சியில் உை்ைகதப் மபால, காகலயில் (1 டீஸ்பூன் அைவு) 

ஹவதுஹவதுப்பான நீர/்பாலுேன் (பதிவுஹசய்யப்பே்ே ஆயுரம்வத 

மருத்துவரின் பாகதக்குக் கீமழ) பயன்படுத்த பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. 

மறுசீரகமப்பு காலத்தில் சக்திவாய்ந்ததாக இருக்க மவண்டும். 
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• ஹதாேரந்்து வறே்டு இருமல் / ஹதாண்கே புண் இருந்தால், உப்பு வாய் 

ஹகாப்பைித்து நீராவி உை்ைிழுக்கவும். வாய் ஹகாப்பைிக்க/நீராவி 

உை்ைிழுக்க மூலிகககை்/மசாலாப் ஹபாருை்ககைச ் மசரத்்தல். இருமல் 

மருந்துககை மருத்துவ மருத்துவர ் அல்லது ஆயுஷ் தகுதி வாய்ந்த 

பயிற்சியாைரின் பரிந்துகரயின் மபரில் எடுக்க மவண்டும். 

• உயரத்ர காய்சச்ல், மூசச்ுத ் திணறல், Sp02 <95%, விவரிக்க முடியாத 

மாரப்ு வலி, புதிய தவறான புரிதல், குவிய பலவீனம் மபான்ற ஆரம்ப 

எசச்ரிக்கக அறிகுறிககைத் மதடுங்கை். 

• புககபிடித்தல் மற்றும் மது அருந்துவகத தவிரக்்கவும். 

• உங்கை் பணியாைரக்ைிேமும் ஒப்பந்தக்காரரக்ைிேமும் மதாராயமான 

திே்ேத்கதப் பற்றிப் மபசவும், மமலும் அவரக்ை் என்ன ஹசய்ய மவண்டும் 

- அல்லது இனி ஹசய்ய மாே்ோரக்ை் - திே்ேத்திற்குக் கீமழ அவரக்ை் 

அறிந்திருப்பகத உறுதிப்படுத்தவும். அவரக்ை் மிதமான அறிகுறிககை 

மே்டுமம ஹபற்றிருந்தாலும் அல்லது அறிகுறிககை மகறக்கக்கூடிய 

எைிதான மருந்துககை (எ.கா. பாராசிே்ேமால், இப்யூபுரூஃபன்) எடுத்துக் 

ஹகாை்ை மவண்டியிருந்தாலும், மவகலகய விே்டு விலகி இருப்பதன் 

முக்கியத்துவத்கத உை்ைேக்கிய முக்கிய குறிப்புககை 

வலியுறுத்துங்கை். 

• உங்கை் நிரவ்ாக கமயத்திற்கு பலவிதமான பணியாைரக்ை், 

ஒப்பந்ததாரரக்ை் மற்றும் சப்கையரக்ை் வர முடியாது என்றாலும் - 

பயணத்தில் உை்ை உை்ளூர ் கே்டுப்பாடுகை் அல்லது அவரக்ை் 

உேல்நிகல சரியில்லாமல் இருப்பதால் உங்கை் வணிக நிறுவனத்கத 

பாதுகாக்கும் வழிகய திே்ேம் ககயாை மவண்டும். 

7.3 மபைிடை் மமலாண்ரம திட்டம் 

மபரிேர ்மமலாண்கமத் திே்ேமானது உயிர ்பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூழகலப் பாதுகாத்தல், 
நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்திகய மறுசீரகமப்பு ஹசய்தல் மற்றும் காப்புச ்
ஹசயல்பாடுககை இந்த முன்னுரிகம வரிகசயில் உறுதி ஹசய்வகத மநாக்கமாகக் 
ஹகாண்டுை்ைது. மபரிேர/்அவசரகால சூழ்நிகலகை், பல்மவறு குவாரி 
பணியாைரக்ளுக்கு அவரக்ைின் குறிப்பிே்ே பாத்திரங்களுேன் அவசரகாலத்தின் 
மபாது ஹபாறுப்கப ஒப்பகேக்கும் நிறுவன விைக்கப்பேத்துேன் எதிரஹ்காை்ைப்படும் 
மற்றும் அவ்வப்மபாது புதுப்பிக்கப்படும். மபரிேர ்மமலாண்கம திே்ேத்தின் மநாக்கம், 
சுரங்கம் மற்றும் ஹவைிப்புற மசகவகைின் ஒருங்கிகணந்த வைங்ககைப் 
பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்கற அகேவதாகும்: 
 

• பாதிக்கப்பே்ேவரக்ைின் மீே்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிசக்ச;  

• மற்றவரக்கைப் பாதுகாக்கவும்;  

• ஹசாத்து மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் மசதத்கத குகறத்தல்;  

• ஆரம்பத்தில் சம்பவத்கதக் கே்டுப்படுத்தி இறுதியில் கே்டுக்குை் ஹகாண்டு 

வரவும்;  

• பாதிக்கப்பே்ே பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும் 

• அவசரநிகலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிகலகை் பற்றிய அடுத்த 

விசாரகணக்கு ஹதாேரப்ுகேய பதிவுகை் மற்றும் உபகரணங்ககை 

பாதுகாத்தல் 

மபரிேர ்மமலாண்கமக் குழுவின் அகமப்பு:- 
1. சுரங்க மமலாைர ்
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2. தை மமற்பாரக்வயாைரக்ை்/ ஃமபாரம்மன் 

3. பணியாைர/்நிரவ்ாக மமலாைர/்சுற்றுசச்ூழல் மமலாைர ்

4. முதலுதவி நிபுணர/்மருத்துவ ஒருங்கிகணப்பாைர ்

5. மபாக்குவரத்து ஹபாறுப்பாைர ்

மபரிேர ்மமலாண்கம திே்ேத்கத திறம்பே ஹசயல்படுத்த, பின்வரும் வசதிகை் பரவலாக 
விநிமயாகிக்கப்படும் மற்றும் ஒத்திகககை்/பயிற்சிகை் மூலம் பணியாைரக்ளுக்கு 
பயிற்சி அைிக்கப்படும். 

தளத்தில் உள்கட்டரமப்பு 

1. அவசை கட்டுப்பாட்டு அரற 

தை அலுவலகம் அவசரக் கே்டுப்பாே்டு அகறயாகப் பயன்படுத்தப்படும். அவசரகால 
சூழ்நிகலகைில் பயன்படுத்த தை அலுவலகத்தில் பின்வரும் வசதிகை் தயாராக 
கவக்கப்படும்: 

A. சுரங்கங்கைின் மாஸ்ேர ்பிைான். 
B. முதலுதவி ஹபே்டிகை். 
C. எரிவாயு முகமூடிகை். 
D. சாரஜ்் வசதியுேன் கூடிய ஹமாகபல் மபான். 
E. உரத்த மபசச்ாைரக்ை் 

F. அவசர விைக்கு அகமப்பு. 
G. ஸ்ே்ஹரசச்ரக்ை்.  

H. மபாக்குவரத்து வசதி. 
 

➢ அபசம்ப்ளி புள்ளிகள் 

அபாயகரமான நிகழ்வுகை் நேக்கும் இேத்திலிருந்து ஹவகு ஹதாகலவில் குவாரி 
குத்தககயில் அஹசம்ப்ைி புை்ைிகை் அகமக்கப்படும், அங்கு பணிகைில் இருந்து 
முன்மப நியமிக்கப்பே்ே நபரக்ை், ஒப்பந்ததாரரக்ை் மற்றும் பாரக்வயாைரக்ை் 
அவசரகாலத்தில் கூடுவாரக்ை். பல்மவறு துகறகைின் முன் நியமிக்கப்பே்ே 
ஊழியரக்ைின் சமீபத்திய பே்டியல் இந்த புை்ைிகைில் கிகேக்கும், இதனால் மரால் 
கால் எடுக்க முடியும். முன்மப நியமிக்கப்பே்ே நபரக்ை் இந்தப் புை்ைிகளுக்குப் 
ஹபாறுப்மபற்றுக் ஹகாை்வாரக்ை் மற்றும் மக்கை் அதற்குை் வரும்மபாது இருப்கபக் 
குறிப்பாரக்ை். 
 

➢ பதாடை்பு அரமப்பு 

பல்மவறு வககயான அவசரநிகலககை மவறுபடுத்துவதற்கான பல்மவறு 
வககயான அலாரங்கை் ஒதுக்கப்பே்டுத் ஹதரிவிக்கப்படும். அலாரங்ககைத் 
ஹதாேரந்்து ஹபாது முகவரி அகமப்பு பற்றிய அறிவிப்பு வரும். எசச்ரிக்கக அகமப்பு 
மதால்வியுற்றால், ஹபாது முகவரி அகமப்பு (லவுே் ஸ்பீக்கரக்ை்) மூலம் ஹதாேரப்ு 
ஹசய்யப்படும். எல்லாம் மதால்வியுற்றால், தகவகல அனுப்ப ஒரு தூதுவர ்
பயன்படுத்தப்படும். 
 

➢ எசச்ைிக்ரக அரமப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 

காற்றின் திகச, தீ/ஹவடிப்பு, நசச்ு ஹவைியீடுகை் மபான்றவற்றால் 
பாதிக்கப்பேக்கூடிய பகுதிககைக் கருத்தில் ஹகாண்டு, சம்பந்தப்பே்ே வைாகத்தில் 
குகறந்தபே்ச ஆபத்து அல்லது பாதிப்பு உை்ை பகுதியில் கே்டுப்பாே்டு கமயங்கை் 
அகமக்கப்படும். உேனடி மற்றும் ஹசயல்திறனுக்காக, வைாகம்/மசமிப்புத் தைங்கை் 
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மண்ேலங்கைின் எண்ணிக்ககயாகப் பிரிக்கப்படும், அகவ தைத் திே்ேத்தில் 
ஹதைிவாகக் குறிக்கப்படும். 
 

➢ அவசை மசரவகள் 

இதில் தீயகணப்பு அகமப்பு, முதலுதவி கமயம், ஆம்புலன்ஸ் மபான்றகவ அேங்கும். 
மின்சாரம் வழங்குவதற்கான மாற்று ஆதாரங்கை், உை்ைாே்சி அகமப்புகளுேன் 
ஹதாேரப்ு, தீயகணப்பு பகே மபான்றகவ கண்ேறியப்பே்டு, கே்டுப்பாே்டு அகறயில் 
ஹதைிவாக வகரயறுக்கப்படும். ஹவைி மற்றும் உை் ஹதாகலமபசி இகணப்புகை் 
மபாதுமான எண்ணிக்ககயில் வழங்கப்படும். 
 

➢ தீ பாதுகாப்பு அரமப்பு 

முன்ஹமாழியப்பே்ே சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரியில் உை்ை தீ பாதுகாப்பு 
அகமப்பு, மபாக்குவரத்து வாகனங்கைில் கவக்கப்படும் ஹபாருத்தமான வகககை் 
மற்றும் திறன்கைின் மபாரே்்ேபிை் தீகய அகணக்கும் கருவிகை் மற்றும் தை 
அலுவலகத்தில் கூடுதல் தீகய அகணக்கும் கருவிககைக் ஹகாண்டுை்ைது. 
தீயகணப்பு ஏற்பாடுககை ஆதரிக்க தண்ணீர ்பம்புகை் பயன்படுத்தப்படும். 
 

அவசை கட்டுப்பாட்டு பசயல்முரற - 

மதாண்டுதலின் மபாது ஒரு ஹபரிய தீ அல்லது ஹவடிப்பு அல்லது சுவர ்இடிபாடுகளுேன் 

அவசரநிகலயின் ஆரம்பம் ஹதாேங்கும் மற்றும் பல்மவறு பாதுகாப்பு சாதனங்கை் 

மற்றும் மசகவயில் உை்ை பணியாைரக்ைால் கண்ேறியப்பே மவண்டும். பணியில் 

இருக்கும் ஊழியர ்ஒருவரால் அகமந்திருந்தால், பிந்கதயவர ் (அவருக்கு மபாதுமான 

தகவல் ஹதரிவிக்கப்பே்ே தைத்தின் அவசர நகேமுகறயின்படி) அருகிலுை்ை அலாரம் 

புை்ைிக்குச ்ஹசன்று, ஜன்னல்ககை உகேத்து, அலாரங்ககைத் தூண்டும். சம்பவத்தின் 

இேம் மற்றும் தன்கமகய அவசரகால கே்டுப்பாே்டு அகறக்கு ஹதரிவிக்க அவர ்

தன்னால் முடிந்த அகனத்கதயும் ஹசய்வார.் பணியிேத்தில் உை்ை அவசர 

நகேமுகறக்கு இணங்க, அவசரநிகலகய விைக்குவதற்கும் கே்டுப்படுத்துவதற்கும் 

பின்வரும் முக்கிய நேவடிக்கககை் உேனடியாக நகேஹபறும். 

• தீயகணப்பாைர ்தகலகமயில் சம்பவ இேத்தில் இருக்கும் தீயகணப்புக் குழுவினர,் 

தீ நுகர ஹேண்ேரக்ை் மற்றும் பிற அத்தியாவசிய உபகரணங்களுேன் நிகழ்வு நேந்த 

இேத்திற்கு வருவாரக்ை். 

• அவசரகால பாதுகாப்புக் கே்டுப்பாே்ோைரின் கேகமகை் பிரதான வாயில் 

அலுவலகத்தில் ஆரம்பிக்கப்படும். 

• சம்பவக் கே்டுப்பாே்ோைர ் அவசரநிகலக்கு விகரந்து ஹசன்று மீே்புக் குழுவின் 

உதவியுேன் நிகலகமகயச ்சமாைிக்கத் ஹதாேங்குவார.் 

• தைத்தின் தகலகமக் கே்டுப்பாே்ோைர ் தனது ஆமலாசகன மற்றும் தகவல் 

ஹதாேரப்ுக் குழுக்கைின் உறுப்பினரக்ளுேன் MECR க்கு வந்து, வசதியின் முழுகமயான 

தகலகமத்துவத்கத எடுத்துக்ஹகாை்வார.் 

• அவர ் சம்பவக் கே்டுப்பாே்ோைரிேமிருந்து நிகலயான தகவகலப் ஹபறுவார ்

மற்றும் மதரவ்ுககை மமற்ஹகாை்வார ்மற்றும் பின்வரும் உத்தரவுககை வழங்குவார:் 
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• சம்பவ தைபதி 

• சுரங்க கே்ேகை கமயங்கை் 

• அவசரகால பாதுகாப்பிற்கான கே்டுப்பாே்டு குழு 

மபைிடைின் மபாது எசச்ைிக்ரக அரமப்பு - 

கசே் கன்ே்மராலரிேமிருந்து மபரிேர ் பற்றிய ஹசய்திகயப் ஹபற்று, தீயகணப்புக் 

குழுகவ அகணக்கும் மபாது, சுரங்க கே்டுப்பாே்டு அகற ஒழுங்காக 5 நிமிேங்களுக்கு 

அலாரத்கத ஒலிக்கும். ஓப்பன் மலாமகஷன் ஃப்மரம்ஹவாரக்் மூலம் மதால்விச ்

ஹசய்திகயத் ஹதாேரப்ுஹகாை்வதற்கு நிகழ்வு சீராக்கி திே்ேமிடும். இன்சிஹேன்ே் 
கன்ே்மராலரிேமிருந்து "ஹநருக்கடி முடிந்துவிே்ேது" என்ற ஹசய்திகயப் ஹபறும்மபாது, 

ஹநருக்கடி கே்டுப்பாே்டு அகற மசப்பரன் 2 நிமிேங்களுக்கு மநராக எசச்ரிக்ககயாக 

ஒலிப்பதன் மூலம் "அகனத்து ஹதைிவான சிக்னகல" தருவார.் மபரிேரின் மபாது 

உகறந்து மபாகாமல் இருக்க அல்லது தவறாக மதிப்பிோமல் இருக்க எசச்ரிக்கக 

கே்ேகமப்பின் கூறுகை் முழு கும்பலுக்கும் ஹவைிப்படுத்தப்படும். அதனுேன் 

இகணந்த கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்கககை் எடுக்கப்பே்ேதாகக் கருதி 

ஆபத்து/மபரழிவுககைத் தடுக்க அல்லது சமாைிக்க. 

ஹபாதுவாக, பாதுகாப்பு முன்ஹனசச்ரிக்கக நேவடிக்கககை் மற்றும் 

ஹமே்ோலிஃஹபரஸ் கமன்ஸ் விதிமுகறகைின் (எம்எம்ஆர)், 1961 ஏற்பாடுகை் 

அகனத்து சுரங்கப் பணிகைின் மபாதும் முழுகமயாகப் பின்பற்றப்படுகின்றன. 

• MMR 1961 இன் படி ஹவடிஹபாருே்கைின் தாக்கம் மற்றும் திறனுக்கான ஹபாதுவாக 

நல்வாழ்வு பாதுகாப்புககை அங்கீகரித்தல். 

• என்னுகேய மற்றும் கூே்ோைர ் பிராந்தியங்கைில் அங்கீகரிக்கப்போத நபரக்ைின் 

பிரிவு முற்றிலும் கே்டுப்படுத்தப்பே்டுை்ைது. 

• தீகய அகணத்தல் மற்றும் சிறிது மநரத்தில் அலுவலக வைாகம் மற்றும் சுரங்கப் 

பகுதியில் முதல் உதவி ஏற்பாடுகை் ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைன. 

• அகனத்து நல்வாழ்வு உபகரணங்கைின் ஏற்பாடுகை், எடுத்துக்காே்ோக, பாதுகாப்பு 

பூே், ஹெே் ப்ஹராேக்ேரக்ை், கண்ணாடிகை், தூசி ஹவயில்கை், காது இகணப்புகை் 

மற்றும் காது மஃப்கை் மற்றும் பலவற்கற பிரதிநிதிகை் அணுகக்கூடியதாக 

மாற்றியகமக்கப்பே்டுை்ைது மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு சாதாரண மசாதகன 

மூலம் முற்றிலும் சிக்கியுை்ைது. 

• அபாயகரமான வைாகங்கைில் பணிபுரியும் பிரதிநிதிகை் ஒவ்ஹவாருவருக்கும் 

வகுப்புககைத் தயாரித்தல் மற்றும் துகணபுரிதல். 

• ஆதரிக்கப்படும் திே்ேங்கைின்படி என்னுகேய மவகல மற்றும் சுரங்க 

ஏற்பாடுககை வழக்கமாக புதுப்பித்தல். 

• என்னுகேய மதாற்றங்ககை சுத்தம் ஹசய்வது வழக்கமாக முடிக்கப்படுகிறது. 
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• ஹவடிமருந்துகளுக்கு சிகிசக்சயைித்தல், சாரஜ்் ஹசய்தல் மற்றும் பாதிப்கப 

ஏற்படுத்துதல் ஆகியகவ SOPஐப் பின்பற்றும் தகுதி வாய்ந்த நபரக்ைால் 

ஹசய்யப்படுகின்றன. 

• சுரங்கப் பை்ைத்தில் மமற்பரப்பு நீர ்வராமல் இருக்க மாகலக் கால்வாய்கை் மற்றும் 

மண் மூே்கேககை சரிபாரத்்தல் மற்றும் வழக்கமான ஆதரவு. 

• குறிப்பாக மகழக்காலத்தின் மபாது ஹநருக்கடிகய சமாைிக்க மபாதுமான டீசல் 

ஹகாண்ே ஹஜனமரே்ேர ் ஹசே்களுேன் கூடிய உயர ் வரம்பு இருப்பு கசஃமபான்ககை 

ஏற்பாடு ஹசய்தல். 

• தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் SIREN ஒலி அகேயாைத்திற்காக தாக்கம் ஏற்படும் மநரத்தில் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

• தாக்கத்திற்கு முன்னும் பின்னும், சிவப்பு மற்றும் பசக்ச நிற மபனரக்ை் காே்சி 

அகேயாைங்கைாக காே்ேப்படும். 

• தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் மநரத்கதக் காே்டும் எசச்ரிக்கக அறிவிப்பு ஏற்றப்படும் 

மற்றும் அத்துமீறல் ஹசய்யக்கூோது என்பது குறிப்பிேத்தக்க இேங்கைில் 

காே்ேப்படும். 

• அகனத்து சுரங்க கியரக்ைின் நிகலயான ஆதரவு மற்றும் மசாதகன 

தயாரிப்பாைரின் விதிகைின்படி முடிக்கப்பே்ேது. 

 

7.4 ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

குழுமத்தின் விவைங்கள்: 

 

முன்பமாழியப்பட்ட குவாைிகள் 

வ.எ
ண் 

உைிரமயாளை் 
பபயை் 

எஸ் எப். 
எண்கள்  

பைப்பளவு 
(பெக்மடை்) நிரல 

முன்பமாழியப்பட்ட குவாைிகள் 

P1 

    திரு.K. ராம் மமாகன் 337/4A and 

337/4B 

3.10.0  Lr இல் ToR 
ஹபறப்பே்ேது. எண். 
SEIAA-TN/F.No.8979/ 
SEAC/ToR-1138/2022 

மததி:25.03.2022 

P2 

         திரு.R.K.பிரபு 46/1 & 47 2.09.5  Lr இல் ToR 
ஹபறப்பே்ேது. எண். 
SEIAA-TN/F.No.8969/ 
SEAC/ToR-1137/2022 

நாை்:25.03.2022 

P3 

    திரு.E.ஆனந்தகுமார ் 245/2A (Part), 

246/1A (Part), 

246/2, 248/2B 

and 248/5B 

2.66.0  Lr இல் ToR 
ஹபறப்பே்ேது. எண். 
SEIAA-TN/F.No.9138/ 
SEAC/ToR-1191/2022 

மததி:06.07.2022 
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P4 
திருமதி.K.பாக்கியலே்

சுமி 

 337/2  1.73.0 ToR இன்னும் 
ஹபறப்பேவில்கல 

பமாத்தம் 9.585  

தற்மபாதுள்ள குவாைிகள் 

E1 திரு. S. சக்திமவல் 

334/2B, 

334/3B, 

334/4A & 

334/4B 

2.28.5  24.11.2018 to 

23.11.2023 

ரகவிடப்பட்ட குவாைிகள் 

A1 திரு. D.சுந்தரர்ாஜு 
248/6B 0.81.0 31.05.2011 to 

30.05.2016 

பமாத்தம் 2.28.5  

பமாத்த குழுமத்தின் அளவு        11.87.0 

 

தமிழ்நாடு, மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேம், சூலூர ் வே்ேத்தில் உை்ை பசச்ாபாகையம் 

கிராமத்தில் தற்மபாதுை்ை மற்றும் முன்ஹமாழியப்பே்ே அகனத்து திே்ேப் பகுதிகளும் 

அகமந்துை்ைதால், இந்த கிைஸ்ேருக்கு சூலூர ்கிைஸ்ேர ்என்று ஹபயரிேப்பே்ேது. 

 

அட்டவரண 7.1: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட மற்றும் இருக்கும் 
சுைங்கங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

முன்பமாழியப்பட்ட குவாைிகள் "P1" 

சுரங்கத்தின் ஹபயர ் திரு. K. ராம் மமாகன் 

சரம்வ எண் 337/4A மற்றும் 337/4B 

நில வகக வனமற்ற நிலம் / பே்ோ நிலம் 

அைவு 3.10.0 Ha 

குத்தகக காலம் 5 ஆண்டுகை் 

இறுதி குழி பரிமாணம் 

தற்மபாதுை்ை குழி அைவு 

130m (L) x 90m (W) x 32m (D) BGL 

130m (L) x 90m (W) x 18m (D) BGL 

அே்சமரகக 10°53'01.51''N to 10°53'11.66''N 

தீரக்்கமரகக 77°04'48.90''E to 77°04'53.83''E 

மிக உயரந்்த உயரம் 402m AMSL 

இயந்திரங்கை் முன்ஹமாழியப்பே்ேது 

ஜாக் மெமர ்(1.2m to 2.0m) 7 

அமுக்கி (400 psi) 2 

எக்ஸ்கமவே்ேர ்வாைி & ராக் 

பிமரக்கர ்இகணக்கப்பே்டுை்ைது 

2 

டிப்பரக்ை் (20 tonnes Capacity) 4 

முன்ஹமாழியப்பே்ே ஹவடிக்கும் முகற கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹவடிக்கும் முகற 

மனிதவைம் முன்ஹமாழியப்பே்ேது 33 Nos 

ஹமாத்த திே்ேச ்ஹசலவு Rs. 82,90,000/- 

தற்மபாதுள்ள குவாைிகள் "P2" 

சுரங்கத்தின் ஹபயர ் திரு. R. K. பிரபு 

சரம்வ எண் 46/1 மற்றும் 47 

நில வகக வனம் அல்லாத பே்ோ நிலம் 
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அைவு 2.09.5 Ha 

குத்தகக காலம் 5 ஆண்டுகை் 

இறுதி குழி பரிமாணம் 184m (L) x 86m (W) x 42m (D) BGL 

அே்சமரகக 10°52'54.01"N to 10°53'01.74"N 

தீரக்்கமரகக 77°04'20.52"E to 77°04'25.29"E 

மிக உயரந்்த உயரம் 390m AMSL 

இயந்திரங்கை் முன்ஹமாழியப்பே்ேது 

ஜாக் மெமர ்(1.2m to 2.0m) 7 

கம்பிரசர ்(400 psi) 2 

எக்ஸ்கமவே்ேர ்பக்கே் & ராக் 

பிமரக்கர ்

இகணக்கப்பே்டுை்ைது 

2 

 

 

`டிப்பரக்ை் (20 tonnes Capacity) 3 

முன்ஹமாழியப்பே்ே ஹவடிக்கும் முகற கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹவடிக்கும் முகற 

மனிதவைம் முன்ஹமாழியப்பே்ேது 33 Nos 

ஹமாத்த திே்ேச ்ஹசலவு Rs. 82,90,000/- 

தற்மபாதுள்ள குவாைிகள் "P3" 

சுரங்கத்தின் ஹபயர ் திரு. E. ஆனந்தகுமார ்

சரம்வ எண் 
245/2A (பகுதி), 246/1A (பகுதி), 246/2, 248/2B 

மற்றும் 248/5B 

நில வகக வனம் அல்லாத பே்ோ நிலம் 

அைவு 2.66.0 Ha 

குத்தகக காலம் 5 ஆண்டுகை் 

இறுதி குழி பரிமாணங்கை் 

தற்மபாதுை்ை குழி அைவு -IN 

தற்மபாதுை்ை குழி அைவு -II 

158m (L) x 171m (W) x 48m (D) BGL 

153m (L) x 103m (W) x 30m (D) BGL 

  97m (L) x 64m (W) x 23m (D) BGL 

அே்சமரகக 10°53'00.20''N to 10°53'07.15''N 

தீரக்்கமரகக 77°04'35.36''E to 77°04'41.56''E 

மிக உயரந்்த உயரம் 395m AMSL 
 

இயந்திரங்கை் முன்ஹமாழியப்பே்ேது 

ஜாக் மெமர ்(1.2m to 2.0m) 6 

கம்பிரசர ்(400 psi) 2 

எக்ஸ்கமவே்ேர ்வாைி & ராக் 

பிமரக்கர ்இகணக்கப்பே்டுை்ைது 

2 

டிப்பரக்ை் (20 tonnes Capacity) 3 

முன்ஹமாழியப்பே்ே ஹவடிக்கும் முகற கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹவடிக்கும் முகற 

மனிதவைம் முன்ஹமாழியப்பே்ேது 32 Nos 

ஹமாத்த திே்ேச ்ஹசலவு Rs. 88,23,000/- 

தற்மபாதுள்ள  குவாைிகள்"E1" 

சுரங்கத்தின் ஹபயர ் திரு. S. சக்திமவல் 

சரம்வ எண் 334/2 பி, 334/3 பி, 334/4 ஏ & 334/4 பி 

நில வகக வனம் அல்லாத பே்ோ நிலம் 

அைவு 2.28.5 Ha 

குத்தகக காலம் 24.11.2018 to 23.11.2023 

அே்சமரகக 10°53'24.24"N to 10°53'31.23"N 
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தீரக்்கமரகக 77°04'51.46"E to77°04'57.51"E 

இயந்திரங்கை்முன்ஹமாழியப்பே்ேது 

ஜாக் மெமர ் 6 

கம்பிரசர ் 2 

எக்ஸ்கமவே்ேர ்ப்க்கே் & ராக் 

பிமரக்கர ்

இகணக்கப்பே்டுை்ைது 

2 

 

 

`டிப்பரக்ை் (20 tonnes Capacity) 3 

இறுதி குழி பரிமாணம் 

 
163 m (L) x 120m (W) x 37 m (D) 

முன்ஹமாழியப்பே்ே ஹவடிக்கும் முகற கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹவடிக்கும் முகற 

மனிதவைம் முன்ஹமாழியப்பே்ேது 11 Nos 

ஹமாத்த திே்ேச ்ஹசலவு Rs. 46,30,000/- 

 

 முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கங்கைிலிருந்து 500 மீே்ேர ் சுற்றைவில் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கங்கைிலிருந்து துகையிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் மற்றும் 

எக்ஸ்கமவே்ேர ் மற்றும் மபாக்குவரத்து நேவடிக்கககை் காரணமாக ஒே்டுஹமாத்த 

தாக்கம் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது மற்றும் ஹவடிப்பினால் ஏற்படும் காற்று மற்றும் 

இகரசச்ல் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் நில அதிரவ்ுகைில் ஹபரும் தாக்கத்கத 

எதிரப்ாரக்்கலாம். தற்மபாதுை்ை குவாரிகை் சுற்றுப்புறம் அல்லது தற்மபாகதய 

நிகலயில் காற்றின் தரம் மற்றும் சத்தம் ஆகியவற்கறக் ஹகாடுக்கிறது என்பதால் 

தற்மபாகதய கண்காணிப்பு ஹசய்யப்பே்ேது. 

 

அட்டவரண 7.2: முன்னறிவிக்கப்பட்ட காற்று அதிகைிப்பு மதிப்பு 

வ.எண். இடங்கள் 
PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) 

Inc Max Total Inc Max Total Inc Max Total Inc Max Total 

1 AAQ-1 2.8 83.5 86.3 1.7 42.04 43.74 1.1 12.94 14.04 1.3 22.96 24.26 

2 AAQ-2 1.3 81.67 82.97 0.8 42.61 43.41 0.6 11.89 12.49 0.7 23.59 24.29 

3 AAQ-3 2.7 95.41 98.11 1.6 57.28 58.88 1.1 15.79 16.89 1.3 27.41 28.71 

4 AAQ-4 1.3 83.62 84.92 0.8 42.16 42.96 0.6 12.58 13.18 0.7 23.64 24.34 

5 AAQ-5 2.7 96.58 99.28 1.6 56.91 58.51 1.1 15.59 16.69 1.3 26.96 28.26 

6 AAQ-6 1.3 96.78 98.08 0.8 56.85 57.65 0.6 14.94 15.54 0.7 26.51 27.21 

7 AAQ-7 1.3 94.15 95.45 0.8 53.91 54.71 0.6 16.38 16.98 0.7 26.51 27.21 

8 AAQ-8 2.7 83.1 85.8 1.6 43.2 44.8 1 13.24 14.24 1.1 23.7 24.8 
தற்மபாதுை்ை சுரங்கங்கை் அடிப்பகே ஆய்வின் ஒரு பகுதியாகும். 

 

அட்டவரண 7 3 அதிகபட்ச தரை மட்ட பசறிவு 

வ.எண். மாசுபடுத்திகள் அதிகபட்சம். GLC அனுசைிக்கப்பட்டது, (µg/m3) தூைம் மற்றும் திரச 

1 PM10 13.3 1000 m towards E 

2 PM2.5 7.8 1000 m towards E 

3 SO2 5.5 1000 m towards E 

4 NO2 6.5 1000 m towards E 
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அட்டவரண 7.4 கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்பு 

அதிக ஒலி 

நிரல பகாண்ட 

உபகைணங்கள் 

இருப்பிடம் 

ID 

பின்னணி 
மதிப்பு 

(நாள்) 

dB(A) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

பமாத்த 

கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தைநிரலகள் 

dB(A) 

துகையிடுதல் 
90 dB(A) 

N2 சகேய 
பாகையம், 

1.43 கி.மீ 

46.1 19.3 46.1 

55 

மண்ஹவே்டி 
85 dB(A) 

46.1 14.3 46.1 

டிப்பர ்
75 dB(A) 

46.1 4.3 46.1 

அமுக்கி 
85 dB(A) 

46.1 14.3 46.1 

எக்ஸ்கமவே்ேர ்
102 dB(A) 

46.1 31.3 46.2 

தற்மபாதுை்ை சுரங்கங்கை் அடிப்பகே ஆய்வின் ஒரு பகுதியாகும் 

 

பசுகம அரண் காரணமாக 4.9 dB (A) தகே விகைவாகக் குகறவகதக் கருத்தில் 

ஹகாண்டு, ரிஹசப்ேரக்ைில் கண்காணிக்கப்பே்ே மதிப்புகை் மற்றும் கணக்கிேப்பே்ே 

மதிப்புகை் காரணமாக ஏற்படும் ஒலி அைவு கணித சூத்திரத்தின் அடிப்பகேயில் 

அகமந்துை்ைது. மமமல உை்ை அே்ேவகணயில் இருந்து, குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு 

அருகிலுை்ை அகனத்து இேங்கைிலும் சுற்றுப்புற இகரசச்ல் அைவுகை் குடியிருப்பு 

பகுதியின் (இகேயக மண்ேலம்) அனுமதிக்கப்பே்ே வரம்புகளுக்குை் உை்ைன. 

 

அட்டவரண 7.5 குழுமத்தில் இருந்து எதிை்பாைக்்கப்படும் நில அதிை்வுகள் 

 

பவடிப்பு 
தளத்தில் 
இருந்து 
தூைம், மீ 

பவடிபபாருள்/பவடிப்பு அளவு, கி.கி  

(பவவ்மவறு முன்பமாழியப்பட்ட 
திட்டத்திற்கு) 

பிபிவி, மிமீ/வி  

(பவவ்மவறு முன்பமாழியப்பட்ட 
திட்டத்திற்கு) 

P1 P2 P3 E1 P1 P2 P3 E1 

50 96 81 63 63 53.2 47.7 40.7 40.7 

100 96 81 63 63 22.1 19.9 16.9 16.9 

150 96 81 63 63 13.2 11.9 10.1 10.1 

200 96 81 63 63 9.2 8.3 7.1 7.1 

250 96 81 63 63 6.9 6.2 5.3 5.3 

300 96 81 63 63 5.5 4.9 4.2 4.2 

350 96 81 63 63 4.5 4.1 3.5 3.5 

400 96 81 63 63 3.8 3.4 2.9 2.9 

450 96 81 63 63 3.3 3.0 2.5 2.5 

500 96 81 63 63 2.9 2.6 2.2 2.2 

550 96 81 63 63 2.6 2.3 2.0 2.0 

600 96 81 63 63 2.3 2.1 1.8 1.8 

650 96 81 63 63 2.1 1.9 1.6 1.6 

700 96 81 63 63 1.9 1.7 1.4 1.4 

750 96 81 63 63 1.7 1.6 1.3 1.3 

 

 
 

அட்டவரண 7.6 சமூக பபாருளாதாை நன்ரமகள் 
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குறியீடு திட்டச ்பசலவு ரூ. CER @ 2% ரூ. 

P1 82,47,000 5,00,000 

P2 73,39,920 5,00,000 

P3 89,45,400 5,00,000 

E1 45,17,000 1,13,000 

பமாத்தம் 2,90,49,320 1613000 
 

 

 

 

அட்டவரண 7.7 மவரலவாய்ப்பு மதரவ 

சுைங்க குறியீடு மநைடி மவரலவாய்ப்பு 
எண்கள் 

மரறமுக மவரலவாய்ப்பு 
எண்கள் 

P1 33 20 

P2 30 20 

P3 32 20 

E1 11 10 

பமாத்தம் 106 70 

 

அட்டவரண 7.8: பசுரம அைண் வளை்சச்ி குழுமத்தின் நன்ரமகள் 

குறியீடு 

நடுவதற்கு 

முன்பமா
ழியப்பட்ட 

மைங்களி
ன் 

எண்ணிக்
ரக 

பதாடை்ந்து 

வாழ்தல் % 

பைப்பளவு 

ச.மீ 

இனத்தின் 

பபயை் 

வளை்க்கப்படு
ம் என 

எதிை்பாை்க்கப்
படும் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

P1 500 80% 2000 மவம்பு, 
புங்கன், 
மகசுவரி

னா மற்றும் 
பிற வே்ோர 

மரங்கை் 
மவம்பு 

400 

P2 524 80% 2920 419 

P3 625 80% 2500 500 
E1 - - - - 

பமாத்தம் 1649  7420 1319 

 

சுரங்கத் திே்ேங்கைின் அடிப்பகேயில், மவம்பு, மகசுவரினா, புங்கன் மபான்ற பூரவ்ீக 

இனங்கைின் வைரச்ச்ி இருக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 1649 

எண்ணிக்ககயிலான மரங்கை் 5 ஆண்டுகளுக்குை் நேப்பே்டு, 80% உயிரவ்ாழும் 

விகிதத்துேன் 1319 இல் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 7420 சதுர மீே்ேர ்பரப்பைவில் மரங்கை். 
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அத்தியாயம் 8: திட்டப் பயன்கள் 

8.1 மதரவ அடிப்பரடயிலான மதிப்பீடு 

 3.10.0 ஹெக்மேர,் 2.09.5 ஹெக்மேர ் மற்றும் 2.66.0 ஹெக்மேர ் பரப்பைகவக் 

ஹகாண்ே பசச்ாபாகையம் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குழுமத்தின் 10 கிமீ 

சுற்றைவில் அகமந்துை்ை கிராமங்கைில் சமூக-ஹபாருைாதார கணக்ஹகடுப்பு 

நேத்தப்பே்ேது, அமத மநரத்தில் குழும பரப்பைவு 11.87.0 ஹெக்மேர ் ஆகும். 

பசச்ாபாகையம் கிராமத்தின் சரம்வ எண். 337/4A மற்றும் 337/4A and 337/4B, 46/1 & 47 and 

245/2A (Part), 246/1A (Part), 246/2, 248/2B and 248/5B இல் அகமந்துை்ைது. தமிழ்நாடு, 

மகாயம்புத்தூர ்மாவே்ேம், சூலூர ்வே்ேம், பசச்ாபாகையம் கிராமங்கைில் சுகாதாரம், 

மபாக்குவரத்து, சுத்திகரிக்கப்பே்ே குடிநீர,் உயரக்ல்வி மற்றும் சுகாதார வசதிகை் 

மபான்ற அடிப்பகே வசதிகை் இல்கல என்பகத ஹவைிப்படுத்துகிறது. 

 இப்பகுதியில் கல்வியறிவு விகிதம் அதிகமாக உை்ைது மற்றும் மக்கை் சுரங்கம் 

மற்றும் விவசாயம் ஹதாேரப்ான நேவடிக்கககைிலும் ஈடுபே்டுை்ைனர ் என்பகதயும் 

கணக்ஹகடுப்பு ஹவைிப்படுத்துகிறது. 

8.2 முன்பமாழியப்பட்ட நல நடவடிக்ரககள் 

உை்ளூர ் மக்கைின் சில எதிரப்ாரப்்புககை நிவரத்்தி ஹசய்வதற்கும், ஹபருநிறுவன 
சமூகப் ஹபாறுப்பிற்கான அரப்்பணிப்பாகவும், குவாரி நிரவ்ாகத்தின் மூலம் திே்ே 
முன்ஹமாழிபவரக்ை் 2 கி.மீ ஹதாகலவில் உை்ை கிராமங்கைில் பின்வரும் சமூக-
ஹபாருைாதார நல நேவடிக்ககககை மமற்ஹகாை்வாரக்ை். ஹபாது விசாரகணயின் 
மபாது எழுப்பப்படும் பிரசச்ிகனகளுக்கு ஏற்ப மமலும் மதகவ மதிப்பீடு 
ஹசய்யப்படும். 

8.2.1 நலச ்பசயல்பாடுகள் 

மநரடி மற்றும் மகறமுக மவகல வாய்ப்புகை் தவிர, குவாரி நிரவ்ாகம் கிராமங்கைின் 
நிகலகமகய மமம்படுத்துவதற்காக சுற்றியுை்ை இரண்டு கிராமங்கைில் நலன்புரி 
ஹசயல்பாடுககை மமற்ஹகாை்ளும். 

8.3  மவரல வாய்ப்பு 

இந்தச ் சுரங்கமானது சுரங்க நிரவ்ாகத்தில் 95 மபருக்கு முழுமநர மவகலவாய்ப்கப 

வழங்கும். எக்ஸ்கமவே்ேர,் மபாக்குவரத்து மபான்ற நேவடிக்கககளுக்கு. 

ஹபரும்பாலும் உை்ளூர ் நபரக்ை் சுரங்கத்தில் பணியமரத்்தப்படுவாரக்ை். 

ஹபாருைாதார அம்சங்கைில் சுரங்கத்தின் தாக்கத்கத ஹதைிவாக எதிரப்ாரக்்கலாம். 

மவகல வாய்ப்பு இந்த குடும்பங்கைின் ஹபாருைாதார நிகலகமககை மநரடியாக 

மமம்படுத்துவமதாடு, ஹதாழில் மற்றும் மசகவ சாரந்்த நேவடிக்கககைில் 

ஈடுபே்டுை்ை பல குடும்பங்களுக்கு மகறமுகமாக மவகலவாய்ப்கப வழங்கும்.  

இத்திே்ேத்தில் உை்ளூர ் மக்கைின் மவகலவாய்ப்பு பிராந்தியத்தின் ஹசழிப்கப 

மமம்படுத்தும். இகவ அப்பகுதியின் சமூக-ஹபாருைாதார நிகலகமககை ஓரைவு 

மமம்படுத்தும். 

 

 

 

8.4 சமூக-பபாருளாதாை நலச ்பசயல்பாடுகளுக்கான பட்பஜட் 
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பசுகமபகுதி திே்ேம் கருத்தில் ஹகாை்ைப்பே்ேது. 01/05/2018 மததியிே்ே 
ஹமமமாராண்ேம் எண்:F NO 22-65/2017-IA-III இன் படி, திே்ேச ் ஹசலவின் 
பசுகமபகுதியில் ஹபாருந்தக்கூடிய CER 2% ஆகும்.SEIAA-TN க்கு வழங்கப்பே்ே CSR 
நேவடிக்கககைின் வரவுஹசலவுத் திே்ேத்தின் முன்ஹமாழியப்பே்ே பிரமாணப் 
பத்திரம். ஹபாது விசாரகணயின் மபாது ஹபாதுமக்கைின் கருத்துக்களுக்கு ஏற்ப 
மமலும் CSR நேவடிக்கககை் அகேயாைம் காணப்படும். 
 

அட்டவரண 8.1 CER பசலவு மற்றும் பசயல்பாடுகள் 

 பசயல்பாடு பசலவு 

திட்டம் P1 

1.  பசச்ாபாகையம் கிராமம் மற்றும் மதுக்ககர கிராமத்தில் மசாலார ்
ஹதரு விைக்கு நிறுவல் 

1,00,000 

2.  GHS பனப்பே்டி ஹபண்கை் மற்றும் ஆண்களுக்கு தனி கழிப்பகற 
கே்டுதல் 

1,00,000 

3.  வகுப்பு அகற மற்றும் பை்ைி வைாகத்தின் ஓவியம் 2,00,000 

4.  GHS பனப்பே்டி மமாே்ோர ்ஹபாருத்துதலுேன் மபாரஹ்வல் 
மதாண்டுதல் 

1,00,000 

பமாத்தம் 5,00,000 

திட்டம் P2 

1.  பனப்பே்டி கிராமத்தில் மபவர ்பிைாக்ஸ் நிறுவுதல் 2,00,000 

2.  காவிலிபாகையம் அரசு பை்ைியில் ஹபண்கை் மற்றும் ஆண்களுக்கு 
தனி கழிப்பகற கே்டும் பணி 1,00,000 

3.  வகுப்பு அகற மற்றும் பை்ைி வைாகத்தின் ஓவியம் 1,00,000 

4.  காவிலிபாகையம் அரசுப் பை்ைியில் ஆழ்துகை கிணறு மதாண்டும் 
மமாே்ோர ்ஹபாருத்தும் பணி 1,00,000 

பமாத்தம் 5,00,000 

திட்டம் P3 

1.  ஹபான்னக்கனி கிராமத்தில் மபவர ்பிைாக்ஸ் அகமத்தல் 2,00,000 

2.  ஹபான்னக்கனி மமல்நிகலப்பை்ைியில் ஹபண்கை் மற்றும் 
ஆண்களுக்கு தனி கழிப்பகற கே்டுதல் 

1,00,000 

3.  வகுப்பு அகற மற்றும் பை்ைி வைாகத்தின் ஓவியம் 1,00,000 

4.  காவிலிபாகையம் அரசுப் பை்ைியில் ஆழ்துகை கிணறு மதாண்டும் 
மமாே்ோர ்ஹபாருத்தும் பணி 1,00,000 

பமாத்தம் 5,00,000 
 

 

 

8.5  சுருக்கம் 

திே்ேச ் ஹசயல்பாடு மற்றும் நிரவ்ாகமானது உை்ளூர ் பஞ்சாயத்துக்கு 
ஆதரவைிப்பமதாடு, இப்பகுதியில் உை்ை ஹபாது வசதிகைின் மமம்பாே்டிற்காக மற்ற 
வகக உதவிககையும் வழங்கும். குவாரி நிரவ்ாகம் அருகிலுை்ை கிராமங்கைில் 
இருந்து அகர திறன் மற்றும் திறகமயற்ற ஹதாழிலாைரக்கை நியமிக்கும். 
ஒே்டுஹமாத்த விகைவு ஊழியரக்ைின் வாங்கும் சக்திகய மமம்படுத்தும், இதனால் 
வாழ்க்ககத் தரம் உயரும். மபாக்குவரத்து, மருத்துவம், கல்வி மற்றும் பிற குடிகம 
வசதிகை் எதிரக்ாலத்தில் ஊக்கம் ஹபறும். இது ஒரு ஹபரிய மநரம்கறயான 
நன்கமயாக கருதப்படுகிறது.  
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அத்தியாயம் 9: சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 

9.0 சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

ஹசப்ேம்பர ் 14, 2006 மததியிே்ே EIA அறிவிப்பின்படி; அவ்வப்மபாது திருத்தப்பே்ேபடி, 
'சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவு பலன் பகுப்பாய்வு' பற்றிய இந்த அத்தியாயம் ஸ்மகாப்பிங் 
கே்ேத்தில் பரிந்துகரக்கப்பே்ோல் மே்டுமம ஹபாருந்தும். 
 

பிந்கதய, சுரங்க நேவடிக்கககை், சுரங்க நேவடிக்கககை் நிறுத்தப்பே்ே பிறகு, 
சுரங்கத்தின் கீழ் உை்ை பகுதி நீர ்மதக்கமாக பயன்படுத்தப்படும். 
 

பிந்கதய சுரங்கத்தில், திறந்தஹவைி சுரங்கங்கைில் இருந்து ஹவைிமயறும் 
ஹவற்றிேங்கை் மிகப்ஹபரிய நிலத்தடி நீர ்மதக்கங்கைாக ஹசயல்படுகின்றன மற்றும் 
நிலத்தடி நீகர ஹவைிமயற்றும். இதனால், நீரத்்மதக்கத்கத மமம்படுத்துவது, 
அப்பகுதியின் நிலத்தடி நீர ்மே்ேத்கத பராமரிக்கவும், பாதுகாக்கவும் உதவும். 
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அத்தியாயம் 10: சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம் (EMP) 
 

10.1 அறிமுகம் 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கமத் திே்ேமானது, பாதகமான சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்ககை 
அகற்ற அல்லது ஏற்றுக்ஹகாை்ைக்கூடிய அைவிற்கு குகறக்க, திே்ேத்கத 
ஹசயல்படுத்துதல் மற்றும் ஹசயல்பாே்டின் மபாது எடுக்க மவண்டிய தணிப்பு, 
மமலாண்கம, கண்காணிப்பு மற்றும் நிறுவன நேவடிக்கககைின் ஹதாகுப்கபக் 
ஹகாண்டுை்ைது. 
• ஒே்டுஹமாத்த சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு. 
• இயற்கக வைங்கை் மற்றும் நீகரக் குகறத்தல். 
• ஹதாழிலாைர ்மற்றும் மக்கைின் பாதுகாப்பு, நலன் மற்றும் நல்ல ஆமராக்கியம். 
• அகனத்து கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்கககைின் திறம்பே ஹசயல்பாே்கே உறுதி 

ஹசய்யவும். 
• சாத்தியமான மபரழிவுகை் மற்றும் விபத்துகளுக்கு எதிராக விழிப்புணரவ்ு. 
• ஒே்டுஹமாத்த மற்றும் நீண்ேகால தாக்கங்ககை கண்காணித்தல். 
• அகனத்து கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்கககைின் திறம்பே ஹசயல்பாே்கே உறுதி 

ஹசய்யவும். 
• கழிவு உற்பத்தி மற்றும் மாசுபாடு. 
• விரிவாக்கத் திே்ேத்தில் பல்மவறு ஹசயல்பாடுகைால் பாதிக்கப்பேக்கூடிய 

சூழலின் கூறுகை், தற்மபாகதய சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கமத் திே்ே முகவரிகைின் 
நியாயமான பயன்பாடு. 

 

முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேத்தில் ஹசயல்படுத்தப்படும் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கமத் 
திே்ேம், பின்வரும் தகலப்புகைின் கீழ் விவரிக்கப்பே்டுை்ைது: 

• காற்று தர மமலாண்கம 

• ஒலி மமலாண்கம 

• நீர ்மமலாண்கம 

• திேக்கழிவு மமலாண்கம 

• நில மீே்பு 

• பசுகம அரண் மமம்பாடு & மதாே்ேம் 
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10.2 காற்றின் தை மமலாண்ரம 

ஹவவ்மவறு சுற்றுசச்ூழல் அைவுருக்கைில் சுரங்கத்தின் தாக்கங்ககைக் குகறக்க 
மற்றும் CPCB யின் பரிந்துகரக்கப்பே்ே வரம்புகளுக்குை் காற்று மற்றும் நீரின் தரத்கத 
கவத்திருக்க, ஒரு சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கம திே்ேம் (EMP) தயாரிக்கப்பே்டுை்ைது. 
இப்பகுதியில் சுரங்கம் மதாண்டுவதால் ஏற்படும் அகனத்து சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 
சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிகனகளுக்கு தீரவ்ு காண இது உதவும் 

 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கமத் திே்ேமானது, சுரங்கம் அகற்றப்பே்ே நிலத்தின் மீே்பு 
மற்றும் மறுவாழ்வு நேவடிக்கககளுேன் சுற்றுசச்ூழலின் பாதிப்கபக் 
குகறப்பதற்கான அகனத்து தடுப்பு மற்றும் தணிப்பு நேவடிக்ககககையும் 
உை்ைேக்கியது. 
 

எக்ஸ்கமவசன், ஏற்றுதல், இறக்குதல் மற்றும் மபாக்குவரத்து மபான்றகவ துகை்ககை 
உருவாக்கும் தனிப்பே்ே ஹசயல்பாடுகை் ஆகும். சுரங்க நேவடிக்ககயின் மபாது 
ஏற்படும் ஹபாதுவான காற்று மாசுபாடு தூசி, புகக, சல்பர ்கே ஆக்கசடு, கநே்ரஜன் 
கே ஆக்கசடு மபான்றவற்கற உை்ைேக்கியது. இகவ மனித ஆமராக்கிய 
நிகலகைில் எதிரம்கறயான விகைவுககை ஏற்படுத்தும் ஹசறிவு, துகை் அைவு 
மற்றும் மமற்கூறிய மாசுக்களுேன் ஹவைிப்படும் கால அைகவப் ஹபாறுத்து. 
இருப்பினும், சரியான முன்ஹனசச்ரிக்கககை் காற்று மாசுபாே்டின் எதிரம்கறயான 
தாக்கத்கத குகறக்க உதவும். 
 

10.2.1 காற்று மாசுபாட்டின் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 

A. தூசி மாசுபாடு 

காற்றில் உை்ை முக்கிய மாசுபாடு துகை்கை் (PM10) ஆகும், இது பல்மவறு சுரங்க 
நேவடிக்கககைால் உருவாக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், தூசி மாசுபாே்டின் 
தாக்கத்கத குகறக்க பல்மவறு சுரங்க நேவடிக்கககைின் மபாது பின்வரும் 
நேவடிக்கககை் எடுக்கப்படும். 
 

அ) துரளயிடுதல் மற்றும் பவடிப்பு நடவடிக்ரககளின் மபாது 

• துகையிடும் கருவிகைில் தூசி கவசங்ககைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் ஈரமான 
துகையிேல் முகறககைப் பின்பற்றுதல். 
• பாதகமான வானிகலயின் மபாது ஹவடிப்பகதத் தவிரக்்கவும். 
• கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹவடிக்கும் பயிற்சியின் பயன்பாடு 

இவ்வாறு, துகையிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் காரணமாக உருவாகும் மாசு 
குகறக்கப்படும். 
 

 

 

b) ஏற்றுதல் மற்றும் மபாக்குவைத்து பசயல்பாட்டின் மபாது 

• கிழிந்த மற்றும் துண்டு துண்ோன சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் மற்றும் 

கிராவல் கெே்ராலிக் எக்ஸ்கமவே்ேர ் மற்றும் முன் முகன ஏற்றிகயப் 

பயன்படுத்தி உயரத்்தப்பே்டு டிப்பரக்ைில் ஏற்றப்படும். 

• மபாக்குவரத்து மற்றும் அணுகு சாகலகைில் ஹதாேரந்்து தண்ணீர ்ஹதைித்தல். 
• மபாக்குவரத்து சாகலககை அவ்வப்மபாது பராமரித்தல் 

• அகனத்து டிப்பரக்ளும் மமமல தாரப்்பாய் தாை்கைால் மூேப்பே்டு, கசிவு 

ஏற்படுவகதத் தவிரக்்கும். 
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• டீசல் என்ஜின்கைில் இருந்து துகை்கை் மற்றும் வாயு உமிழ்கவக் குகறக்க 

அகனத்து உபகரணங்கைின் வழக்கமான பராமரிப்பு. 
 

c) காற்று மாசுபாட்ரடக் கண்காணித்தல் 

• தரத்கத மதிப்பிடுவதற்கும், சரியான மநரத்தில் சரிஹசய்யும் 

நேவடிக்கககளுக்காகவும் அவ்வப்மபாது சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் 

கண்காணிப்பு மமற்ஹகாை்ைப்படும். 
 

B. வாயு மாசுபாடு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 

சுரங்க நேவடிக்கககைில், டீசல் என்ஜின்கை், பிற வாகனங்கை் மற்றும் 
உபகரணங்கைில் இருந்து வாயு ஹவைிமயற்றத்தின் ஒமர ஆதாரம். 
 

இயந்திரங்கைின் டீசல் என்ஜின்கைில் இருந்து ஹவைிமயறும் புகக அல்லது 
கண்ணுக்குத் ஹதரியாத வாயுக்கைான சல்பர ் கே ஆக்கசடு, கநே்ரஜனின் 
ஆக்கசடுகை் மற்றும் எரிஹபாருைின் முழுகமயற்ற எரிப்பு காரணமாக 
எரிக்கப்போத கெே்மராகாரப்ன்கை் மபான்றவற்கறக் காணலாம். காரணங்கை் 
எரிஹபாருைின் தரம், இயந்திரத்தின் முகறயற்ற ஹசயல்பாடு மபான்றகவயாக 
இருக்கலாம். 
 

இயந்திரங்கைின் சரியான பராமரிப்பு எரிப்பு ஹசயல்முகறகய மமம்படுத்துகிறது 
மற்றும் மாசுபாே்கேக் குகறக்கிறது. இந்த வாயுக்கைின் விகைவு, ஹசயல்பாே்டில் 
உை்ை கருவியின் சுற்றுப்புறங்களுக்கு மே்டுமம இருக்கும் மற்றும் அருகிலுை்ை 
சமூகத்கத பாதிக்காது. 
 

10.3 சத்தம் மற்றும் தரை அதிை்வு மமலாண்ரம 

10.3.1 சத்தம் குரறப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 

• சிறிய அைவிலான ஹவடிப்பு நேத்தப்படும். 

• தாமதத்திற்கான கே்ேணம் உகந்ததாக கவக்கப்படும். 

• குவாரி மவகல ஹசய்யும் பகுதியில் பணியாைரக்ை் யாரும்     

 இல்லாத மதிய உணவு மநரத்தில் (மதியம்) ஹவடிப்பு      நேத்தப்படும். 

• அகனத்து சுரங்க இயந்திரங்கை் மற்றும் மபாக்குவரத்து      

 வாகனங்கைின் கால பராமரிப்பு 

• அகனத்து குவாரி இயந்திரங்களுக்கும் பயனுை்ை        

 கசலன்சரக்கை வழங்குதல் 

• அதிக சத்தம் உருவாக்கும் ஹசயல்பாடுகளுக்கு ஆைாகும்    

 ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு காது பிைக்குகை்/காது மஃப்ககை      

 வழங்குதல் 

• இகரசச்ல் திகரயாக ஹசயல்பே குவாரி குத்தகக எல்கலகய    சுற்றி 

அேரத்்தியான மதாே்ேத்கத உருவாக்குதல். 

• வழக்கமான இகரசச்ல் கண்காணிப்பு மமற்ஹகாை்ைப்படும். 

 

10.3.2 அதிை்வு குரறப்பு 

• குத்தககக்கு அருகாகமயில் குடியிருப்புகை் இல்லாவிே்ோலும், நில 

அதிரவ்ுகை் மற்றும் சத்தத்கத குகறந்தபே்சமாக கவத்திருக்கும் வககயில் 

ஹவடிக்கும் முகற வடிவகமக்கப்படும். 

• தாமதமான ஹேே்ேமனே்ேரக்கைப் பயன்படுத்தி பல வரிகச ஹவடிப்கபப் 

பின்பற்றுவதன் மூலம் ஹவடிப்பின் அதிரஹ்வண் உகந்ததாக இருக்கும். 
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• பறக்கும் பாகறக் கே்டுப்பாே்டுக்கு அதிக முன்னுரிகம ஹகாடுக்கப்படும் 

மற்றும் ஹவடிக்கும் முகற, ஸ்ஹேம்மிங் ஹநடுவரிகச, ஒரு துகைக்கு கே்ேணம் 

மபான்றகவ, முன்பு விவாதிக்கப்பே்ேபடி, பறக்கும் பாகறகயக் கே்டுப்படுத்த 

வாய்ப்புை்ைது. கூடுதலாக, ஹவடிக்கும் தண்டு டிரங்க் கலன் துரப்பண 

சில்லுகைால் மூேப்பே்டிருக்கும் மற்றும் காற்று ஹவடிப்கப குகறந்தபே்சமாக 

கவத்திருக்க ஹவே்டும். 

 

10.4 நீை் மமலாண்ரம 

10.4.1 மமற்பைப்பு நீை் மமலாண்ரம 

மாற்றப்பே்ே நிலப்பரப்பு சுரங்க குத்தகக பகுதிக்குை் வடிகால் மாற்றும். 
இருப்பினும், சுரங்க குத்தகக பகுதிக்கு ஹவைிமய நிலப்பரப்பு அல்லது வடிகால் 
அகமப்பில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது. இருப்புக்கை் தீரந்்த பிறகு சுரங்க 
நேவடிக்கககைின் முடிவில், அப்பகுதி ஏற்றுக்ஹகாை்ைக்கூடிய அைவிலான சுய-
நிகலயான சுற்றுசச்ூழல் அகமப்புக்கு மீே்ேகமக்கப்படும், இது மமல் ஹபஞ்சுகை் 
மற்றும் பாதுகாப்பு மண்ேலம் மற்றும் குத்தகக காலத்தின் முடிவில் சுரங்க குழிககை 
உருவாக்குகிறது. ஹபாருத்தமான சாய்வு மற்றும் மவலிகை் அகமக்கப்பே்ே 
எல்கலகளுேன் நீர ்மதக்கமாக மாற்றப்படும். 

 

 

சுரங்க நேவடிக்ககக்கு மமற்பரப்பு நீர ் பயன்படுத்தப்போது. மமலும், குவாரியில் 
இருந்து மமற்பரப்பு நீரந்ிகலகைில் ஹவைிமயற்றம் இருக்காதுகுவாரி மற்றும் அகதச ்
சாரந்்த ஹசயல்பாடுகைில் கழிவு நீர ்உற்பத்தி இல்கல. எனமவ மமற்பரப்பு நீரில் எந்த 
பாதிப்பும் ஏற்போது. குவாரி அலுவலகம் மற்றும் தங்குமிேங்கைில் இருந்து வீே்டுக் 
கழிவுகை் மே்டுமம உற்பத்தி ஹசய்யப்படும். வீே்டுக் கழிவுகை் ஹசப்டிக் மேங்கில் 
ஹவைிமயற்றப்பே்டு அகதத் ஹதாேரந்்து ஊறகவக்கப்படும். பிதவிர, கமன்ே் அவுே் 
ஹமே்டீரியலில் நசச்ுத் தனிமம் இருக்காது, இது நிலத்தடி/மமற்பரப்பு நீகர 
மாசுபடுத்தும். 
 

10.4.2 நிலத்தடி நீை் மமலாண்ரம 

இப்பகுதியில் உை்ை நீர ்மகாகே காலத்தில் 70m மற்றும் மகழக்காலத்தில் 65m ஆகும், 

இது அருகிலுை்ை ஆழ்துகை கிணறுகை் மற்றும் ஏற்கனமவ உை்ை தனியார ்ஆழ்துகை 

கிணறுகைில் இருந்து ஹபறப்பே்ே தரவுகைின் மூலம் குத்தகக பகுதி முழுவதுமாக 

பாரிய சாரம்னாககே் உருவாக்கத்தால் மூேப்பே்டுை்ைது. அதனால் நிலத்தடி நீர ்

பிரசக்ன வராது. இதனால், சுரங்க நேவடிக்கககை் நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிோது. 

 

10.4.3 கழிவு நீை் மமலாண்ரம 

• குவாரி அலுவலகத்தில் இருந்து ஹவைிமயறும் வீே்டுக் கழிவு நீகர அகற்ற 

ஹசப்டிக் மேங்க் மற்றும் ஊறகவக்கும் குழி ஏற்படுத்தப்படும். 

• சுரங்கப் பை்ைத்தில் மகழநீர ் நுகழவகதத் தடுக்க மாகல வடிகால்கை் 

அகமக்கப்படும். 

• வண்ேல் மண்கண தடுத்து நிறுத்தும் இேங்கைில் ஹதாே்டிகை் அகமத்தல். 

• சுரங்கக் குழியில் விழும் மகழநீர ்கீழ் ஹபஞ்சுகைில் மசகரிக்கப்பே்டு தூசிகய 

அேக்குவதற்கும் மதாே்ேத்துக்கும் பயன்படுத்தப்படும். 

• நிலத்தடி நீரின் தரம் குறித்து ஹதாேரந்்து கண்காணிப்பு மமற்ஹகாை்ைப்படும். 
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10.4.4 நீை் பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் 

• நீைின் உகந்த பயன்பாடு 

ஆரம்பத்தில், குவாரி குழி நீரிலிருந்து (கிகேக்கும் மபாது) மற்றும் அருகிலுை்ை 

ஆழ்துகை கிணறுகை் மூலம் மேங்கரக்ை் மூலம் தண்ணீர ் ஹபறப்படும். குடிநீர ்

மதகவக்கு அருகில் உை்ை மபாரஹ்வல்லில் இருந்து தண்ணீர ்சப்கை ஹசய்யப்படும். 

 

 

 

• நீை் மறுசுழற்சி 

கழிவு நீர ் உருவாக்கம் திே்ேமிேப்பேவில்கல. குவாரி அலுவலகத்தில் இருந்து 

ஹவைிமயறும் வீே்டுக் கழிவு நீகர அகற்றுவதற்கு ஹசப்டிக் மேங்குகை் மற்றும் 

ஊறகவக்கும் குழிகை் வழங்கப்படும், அமத சமயம் மகழக்காலத்தில் அதாவது 

பருவமகழயின் மபாது சுரங்கக் குழியில் விழும் மகழநீகர கீழ் ஹபஞ்சுகைில் 

மசகரித்து தூசிகய அேக்குவதற்கும் மதாே்ேத்துக்கும் பயன்படுத்தப்படும். 

 

• மரழநீை் மசகைிப்பு 

குவாரி நிரவ்ாகம், அருகிலுை்ை கிராமங்கைில் உை்ை ஹபாதுக் கே்டிேங்கைில் 

மகழநீகர மசகரிக்கவும், கிகேக்கக்கூடிய ஆழ்துகை கிணறு/ குழாய் கிணறு மூலம் 

நிலத்திற்கு சாரஜ்் ஹசய்யவும் உை்ளூர ்கிராம பஞ்சாயத்துகைின் முன் அனுமதியுேன் 

மமற்கூகர அறுவகே கே்ேகமப்புககை அகமக்கும். மமலும், கமனே் அவுே் குழியில் 

உருவாக்கப்பே்ே நீரத்்மதக்கம், அருகிலுை்ை கிராம மக்களுக்கு கூடுதல் நீர ்

ஆதாரமாக ஹசயல்படுவமதாடு, அப்பகுதியின் நிலத்தடி நீரம்ே்ேத்கத 

மீே்ஹேடுக்கவும் உதவும். இந்த ஹகாத்து மகழ நீகரச ் மசகரிக்கும் திறன் ஹகாண்ேது 

5875m3/ஆண்டுசுரங்கம் அல்லாத குழிகைில் மற்றும் தூசிகய அேக்குவதற்கும் 

மதாே்ேத்திற்கும் பயன்படுத்தப்படும். 

 

10.5 திடக்கழிவு மமலாண்ரம 

குத்தகக பகுதிக்குை் மமல் மண் அல்லது கீழ்நிகல இல்கல. மதாண்ேப்பே்ே ஹமாத்த 
ROM விற்பகனயானது; எனமவ, மீே்பு 100% ஆகும். 
 

10.6 நில மீட்பு 

அங்கீகரிக்கப்பே்ே முற்மபாக்கான குவாரி மூேல் திே்ேத்தின்படி நில மீே்பு 
மமற்ஹகாை்ைப்படும். சுரங்கம் அகற்றப்பே்ே பகுதி நீரந்ிகலயாக மமம்படுத்தப்படும், 
இது மகழ நீர ் மசகரிப்பு அகமப்பாகச ் ஹசயல்பே்டு அருகிலுை்ை பகுதியில் 
நீரம்ே்ேத்கத அதிகரிக்க உதவுகிறது. பாதுகாப்பு மண்ேலம் மற்றும் மமல் ஹபஞ்சுகை் 
முழுவதும் மதாே்ேம் மமற்ஹகாை்ைப்படும். 
 

10.7 பசுரம அைண் மமம்பாடு 

பசுகம அரண் மற்றும் மதாே்ேம் குத்தகக பகுதியில் பசுகம அரண் வழங்குவதற்கும், 
அழகியல் மதாற்றத்கதக் ஹகாடுப்பதற்கும், தப்பிமயாடிய உமிழ்கவ நீக்குவதற்கும், 
சத்தத்தின் தாக்கத்கதக் கே்டுப்படுத்துவதற்கும், கருத்தியல் கே்ேத்தில், பசுகம 
அரண் / மதாே்ேம் மமற்ஹகாை்ைப்படும் பாதுகாப்பு மண்ேலம் மற்றும் குழியின் மமல் 

ஹபஞ்சுகைில் உருவாக்கப்பே்ேது. ஹமாத்தம் 1649 மரங்கை் 7420 சதுர மீே்ேர ்

பரப்பைவில் அதாவது 0.742 ஹெக்மேர ்நிலத்தில் நேப்படும். 
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10.8 கூட்டாண்ரம சமூகப் பபாறுப்பு 

குவாரி நிரவ்ாகம் உை்ளூர ் பஞ்சாயத்துக்கு ஆதரவைிப்பதுேன், இப்பகுதியில் உை்ை 
ஹபாது வசதிகைின் மமம்பாே்டிற்கு மற்ற வகக உதவிககையும் வழங்கும். குவாரி 
நிரவ்ாகம் அருகிலுை்ை கிராமங்கைில் இருந்து அகர திறன் மற்றும் திறகமயற்ற 
ஹதாழிலாைரக்கை நியமிக்கும். ஒே்டுஹமாத்த விகைவு ஊழியரக்ைின் வாங்கும் 
சக்திகய மமம்படுத்தும், இதனால் உயரந்்த வாழ்க்ககத் தரம். சிறந்த கல்வி, 
மமம்படுத்தப்பே்ே சுகாதாரம் மற்றும் சுகாதார வசதிகை், வீே்டுவசதி மற்றும் 
நுகரம்வார ்ஹபாருே்ககை வாங்குதல். மபாக்குவரத்து, மருத்துவம், கல்வி மற்றும் பிற 
குடிகம வசதிகை் எதிரக்ாலத்தில் ஊக்கம் ஹபறும். இது ஒரு ஹபரிய மநரம்கறயான 
நன்கமயாக கருதப்படுகிறது. 
 

10.9 பதாழில்துரற சுகாதாைம், பதாழில் அபாயங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு 

சுரங்கங்கைில் பணி நிகலகமகை் சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர ் ஹஜனரல் (DGMS) 
சே்ேங்கைால் நிரவ்கிக்கப்படுகிறது. சுரங்கச ் சே்ேத்தின் வழிகாே்டுதல்கைின்படி, 
நிரவ்ாகம் மதகவயான அகனத்து முன்ஹனசச்ரிக்கக நேவடிக்ககககையும் 
எடுக்கும். குத்தகக பகுதிக்குை் சாதாரண சுகாதார வசதிகை் வழங்கப்படும். 
நிரவ்ாகம் அவ்வப்மபாது ஹதாழிலாைரக்ைின் சுகாதாரப் பரிமசாதகனகய 
மமற்ஹகாை்ளும். 
 

சுரங்கங்கைில் ஈடுபடும் ஹதாழில்சார ் அபாயங்கை் தூசி மாசுபாடு, ஒலி மாசுபாடு 
மற்றும் நகரும் ஹபல்ே் கன்மவயரக்ைால் ஏற்படும் காயங்கை், உபகரணங்கை் மற்றும் 
உயரமான இேங்கைிலிருந்து விழுதல் ஆகியவற்றுேன் ஹதாேரப்ுகேயது. DGMS இந்த 
ஹதாழில்சார ் அபாயங்களுக்கு எதிரான பாதுகாப்பிற்கு மதகவயான 
வழிகாே்டுதல்ககை வழங்கியுை்ைது. நிரவ்ாகம் இந்த வழிகாே்டுதல்ககை 
கண்டிப்பாக பின்பற்றும். ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு மதகவயான அகனத்து முதலுதவி 
மற்றும் மருத்துவ வசதிகளும் ஹசய்து தரப்படும். குவாரியானது சரியான தீ 
பாதுகாப்பு மற்றும் தீயகணப்பு கருவிகளுேன் நன்கு ஹபாருத்தப்பே்டிருக்கும். 
அகனத்து ஆபமரே்ேரக்ை் மற்றும் ஹமக்கானிக்குகை் தீகய அகணக்கும் 
கருவிககைக் ககயாை பயிற்சி அைிக்கப்படுவாரக்ை். மமலும் ஆபத்தான பகுதிகைில் 
பணிபுரியும் நபரக்ளுக்கு மதகவயான அகனத்து பாதுகாப்பு உபகரணங்கைான 
ஹெல்ஹமே், பிரதிபலிப்பு ஜாக்ஹகே்டுகை், பாதுகாப்பு கண்ணாடிகை், காது பிைக்ஸ், 
காதணிகை் மபான்றகவ வழங்கப்படும். 
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10.10 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டத்திற்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு 

பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்கககளுக்கான 
சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கம திே்ேத்தின் விவரங்கை் மற்றும் மூலதனம் மற்றும் 
வருோந்திர ஹதாேரச்ச்ியான ஹசலவு ஆகியகவ அே்ேவகண 10.1 இல் 
ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைன.  
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அட்டவரண 10.1(a): EMP ஐ பசயல்படுத்துவதற்கான பட்பஜட் திட்டம் P1 

பண்பு பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலதனச ்
பசலவு 
INR 

பதாடை் 
பசலவு INR 

ஓைாண்டுக்கு 

காற்று தைம் 

ொல் மராடு தூசி 
அேக்குதல்  

இருபுறமும் சுருக்கம், தரம் மற்றும் 
வடிகால் 

350/மீே்ேர ் நீைமுை்ை 
சாகலயில் மோசர ் & 
வடிகால் கே்டுமானம் 
வாேகக 

75,000 20,000 

நிகலயான தண்ணீர ் ஹதைிக்கும் 
ஏற்பாடுகை் + ஹசாந்த தண்ணீர ்
மேங்கர ் மூலம் ஒரு நாகைக்கு 
இரண்டு முகற தண்ணீர ்
ஹதைித்தல் 

ஒரு மேங்கருக்கு தண்ணீர ்
@ ரூ 100/- 400,000 60,000 

ML பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புற 
பகுதிக்குை் விதிமுகறகைின்படி 
காற்றின் தரம் ஹதாேரந்்து 
கண்காணிக்கப்படும் 

CPCB விதிமுகறகைின்படி 
வருோந்திர இணக்கம் 

0 76,000 

காற்று தரம் 
ொல் மராடு தூசி 
அேக்குதல் 

மஃபிை் பிைாஸ்டிங் - ஹவடிக்கும் 
மபாது பறக்கும் பாகறககைக் 
கே்டுப்படுத்த 

ஹவடிக்கும் முகம் மணல் 
கபகை் / எஃகு ஹமஷ் / 
பகழய ேயரக்ை் / 
பயன்படுத்திய கன்மவயர ்
ஹபல்ே்கைால் 
மூேப்பே்டிருக்கும் 

0 5,000 

ஈரமான துகையிேல் 
ஹசயல்முகற/ தனித்தனி தூசி 
பிரித்ஹதடுக்கும் அலகு ஹகாண்ே 
சமீபத்திய சுற்றுசச்ூழல் நே்பு 
துரப்பணம் இயந்திரம் 

தனி ேஸ்ே் எக்ஸ்ே்ராக்ேர ்
யூனிே் ஹகாண்ே டிரில் 
ஹமஷின் @ ரூ. 25,000/- ஒரு 
யூனிே் 

50,000 5,000 
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பண்பு பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலதனச ்
பசலவு 
INR 

பதாடை் 
பசலவு INR 

ஓைாண்டுக்கு 

டிரக் ஏற்றுதல்  

லாரிகை்/டிப்பரக்ை்/டிராக்ேரக்ைில் 
அதிக பாரம் ஏற்றக்கூோது 

பாதுகாப்பு காவலர ்மூலம் 
ககமுகறயாக 
கண்காணிப்பு 

0 5,000 

கல் ஏற்றிச ் ஹசல்லும் லாரிகை் 
தப்பிச ் ஹசல்லாமல் இருக்க 
தாரப்்பாய் மூலம் மூேப்படும் 
வைிமண்ேலத்திற்கு அபராதம் 

லாரிகை் தாரப்்பாய் 
மூலம் மூேப்படுமா 
என்பகத கண்காணித்தல் 

0 10,000 

ML பகுதிக்குை் 20 km/hr மவக 
வரம்புககை அமல்படுத்துதல் 

பாதுகாப்பு காவலர ்மூலம் 
ககமுகறயாக 
கண்காணிப்பு 

0 5,000 

ஆரட்ிஓ விதிமுகறகைின்படி 
ஹவைிமயற்றும் புககககை 
வழக்கமான கண்காணிப்பு 

ஹவைிமயற்றும் 
புககககைக் 
கண்காணித்தல் 

0 5,000 

மபாக்குவரத்து 
முடிந்தது 
சாகலகை் 

குவாரி நுகழவாயிலில் இருந்து 
குகறந்தது 350 மீ தூரத்திற்கு 
சாகலககை வழக்கமான 
துகேப்பு மற்றும் பராமரிப்பு 

3 ஹதாழிலாைரக்ளுக்கான 
ஒதுக்கீடு @ 
ரூ.20,000/ஹதாழிலாைர ்
(ஒப்பந்த அடிப்பகேயில்) 

0 60,000 

குவாரியின் ஹவைிமயறும் வாயில் 
அருமக வீல் வாஷ் அகமப்கப 
நிறுவுதல் 

நிறுவல் + பராமரிப்பு + 
மமற்பாரக்வ 

50,000 20,000 

ஒலி மமலாண்கம 
சுரங்க குழி 
ஹசயல்பாடுகை் 

மபாக்குவரத்து வாகனங்கைின் 
இயக்கத்தின் மபாது சத்தத்தின் 
ஆதாரம் இருக்கும், இந்த 
முகறயான பராமரிப்புக்கான 

இயக்கச ் ஹசலவில் 
ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்பே்ேது 

0 0 
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பண்பு பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலதனச ்
பசலவு 
INR 

பதாடை் 
பசலவு INR 

ஓைாண்டுக்கு 

ஹெசஎ்ம்எம் சீரான 
இகேஹவைியில் ஹசய்யப்படும். 

சீரான இகேஹவைியில் 
மபாக்குவரத்து வாகனங்கை் 
மற்றும் ஹெசஇ்எம்எம் 
ஆகியவற்றின் எண்ஹணய் மற்றும் 
கிரீசிங் ஹசய்யப்படும் 

இயக்கச ் ஹசலவில் 
ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்பே்ேது 

0 0 

அகனத்து வாகனங்கைின் டீசல் 
இன்ஜின்கைிலும் மபாதுமான 
கசலன்சரக்ை் வழங்கப்படும். 

இயக்கச ் ஹசலவில் 
ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்பே்ேது 

0 0 

அகனத்து மபாக்குவரத்து 
வாகனங்களும் உேற்தகுதி 
சான்றிதகழ கவத்திருப்பது உறுதி 
ஹசய்யப்படும். 

இயக்கச ் ஹசலவில் 
ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்பே்ேது 

0 0 

குத்தககப் பகுதியின் சுற்றைவில் 
உை்ை மதாே்ேம் 
அே்ஹேன்யூமவஷன் ஆகச ்
ஹசயல்படும். 

இயக்கச ் ஹசலவில் 
ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்பே்ேது 

0 0 

அதிரவ்ுகை் 
துகையிடுதல் & 
ஹவடித்தல்  

மதகவயான பாதுகாப்பு கருவிகை் 
மற்றும் கருவிகை் சாரஜ்் ஹசய்யும் 
மபாது ஹவடிக்கும் இேத்திற்கு 
அருகில் மபாதுமான அைவில் 
கவக்கப்படும். 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு 
ஹசய்யப்பே்டுை்ைது 

0 0 

ஹவடிப்புக்கு முன் முகறயான 
எசச்ரிக்கக அகமப்பு 

எசச்ரிக்கக அகமப்பின் 
நிறுவல் 

25,000 2,000 
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பண்பு பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலதனச ்
பசலவு 
INR 

பதாடை் 
பசலவு INR 

ஓைாண்டுக்கு 

பின்பற்றப்பே்டு, ஹவடிப்புக்கு முன் 
அப்பகுதிகய அகற்றுவது உறுதி 
ஹசய்யப்படும். 

மபாரே்்ேபிை் பிைாஸ்ேர ்
ஹகாே்ேககக்கான ஏற்பாடு 

மபாரே்்ேபிை் பிைாஸ்டிங் 
தங்குமிேம் நிறுவுதல் 

50,000 2,000 

தகரயில் அதிரவ்ு மற்றும் பறக்கும் 
பாகறககை கே்டுப்படுத்த NONEL 
ஹவடிப்பு 

திறகமயான நபரின் 
மமற்பாரக்வயில் 
மே்டுமம ஹவடிஹபாருே்கை் 
ஹகாை்முதல் மற்றும் 
ஹவடித்தல் 

0 500,000 

மமற்பைப்பு நீை் 

தண்ணீர ்
மசகரிக்கப்பே்ேது 
பருவமகழ 
காலத்தில் 
காலம் 

மகழக்காலத்தில் குவாரிகயச ்
சுற்றியுை்ை மமற்பரப்பு ஓே்ேம் 
இயற்ககயான வடிகால் 
முகறப்படி மாகல வடிகால்/புயல் 
நீர ் வடிகால்ககைப் பின்பற்றும். 
அரிக்கப்பே்ே வண்ேல்கை், ஒரு 
மாகல வடிகால் மூலம் இயற்கக 
வடிகால் அகமப்புக்கு 
ஹவைிமயற்றப்படுவதற்கு முன் 
சிக்க கவக்கப்படும். 
இல்கலஹயனில், மாகல 
வடிகால்கைில் இருந்து வரும் 
தண்ணீர ் தற்காலிக குழி 
நீரத்்மதக்கங்கைில் 
மசகரிக்கப்பே்டு, குடிமயறிய பின், 
இந்த மசகரிக்கப்பே்ே நீர ்மதாே்ேம் 

மாகல வடிகால் 
வாய்க்கால் வசதி @ ரூ. 
300/ரன்னிங் மீே்ேர ்
(ஒதுக்கீடு 
புற நீைம் 790மீ) + 
பராமரிப்புக்காக 
மீண்டும் மீண்டும் 

2,37,000 20,000 
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பண்பு பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலதனச ்
பசலவு 
INR 

பதாடை் 
பசலவு INR 

ஓைாண்டுக்கு 

மற்றும் தூசிகய அேக்குவதற்கு 
பயன்படுத்தப்படும் 

திட கழிவு 
சுரங்க குழி 
ஹசயல்பாடுகை்  

மனித நேவடிக்ககயால் 
உருவாகும் வீே்டுக் கழிவுகை் 
மசகரிக்கப்பே்டு திேக்கழிவு 
ககயாளும் நிறுவனத்திேம் 
ஒப்பகேக்கப்படும். 

வீே்டுக் கழிவுககை 
மசகரிப்பதற்கான 
ஏற்பாடு மற்றும் 
அங்கீகரிக்கப்பே்ே 
நிறுவனம் மூலம் அகற்றல் 
(மூலதனம் 
ஹசலவு உறுப்பினர ்கப்பல் 
கே்ேணம் + மீண்டும் 
மீண்டும் 
மசகரிப்பு / அகற்றல் 
கே்ேணம்) 

5,000 20,000 

குப்கபத் ஹதாே்டிகை் 
மபான்றவற்கற வழங்குதல். 

குப்கப ஹதாே்டிககை 
நிறுவுதல் 

10,000 1,000 

கழிப்பரறகள்/ 

சுகாதாைம் 
சுரங்க குழி 
ஹசயல்பாடுகை் 

பமயா ோய்ஹலே்டுகை் சுரங்க 
குத்தககக்கு ஹவைிமய 
உரிகமயாைரின் நிலத்திமலமய 
கிகேக்கும் 

இயக்கச ் ஹசலவில் 
ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்பே்ேது 

0 0 
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பண்பு பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலதனச ்
பசலவு 
INR 

பதாடை் 
பசலவு INR 

ஓைாண்டுக்கு 

EC நிபந்தரன காே்சி பலகக 

SEAC TN ஆல் MoM பிற்மசரக்்கக II 
இல் குறிப்பிே்டுை்ைபடி நீலப் 
பின்னணி மற்றும் ஹவை்கை 
எழுத்துக்களுேன் அைவு 6’ X 5’ 

நிரந்தர கே்ேகமப்பாக 
குவாரி நுகழவாயிலில் 
நிகலயான காே்சி 
பலகக 

25,000 1,000 

பதாழில்சாை் 
சுகாதாைம் 

மற்றும் 
பாதுகாப்பு 

சுரங்க குழி 
ஹசயல்பாடுகை்  

ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு தனிப்பே்ே 
பாதுகாப்பு உபகரணங்கை் 
வழங்கப்படும் 

20 கருவிகை் வழங்குதல் 0 49,250 

ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு மருத்துவ 
பரிமசாதகன ஹசய்யப்படும் 

IME & PME சுகாதார 
மசாதகன 

0 50,000 

முதலுதவி வசதி ஹசய்து தரப்படும் 5 கருவிகை் வழங்குதல் 0 20,000 

என்னுகேய பாதுகாப்பு 
முன்ஹனசச்ரிக்கக பலகககை், 
பலகககை் இருக்கும். 

பலகககை் மற்றும் 
பலகககளுக்கான 
ஏற்பாடு 

20,000 2,000 

குவாரி பகுதிக்கு கம்பி மவலி 
அகமக்கப்படும். 

790 மீ.க்கு ஒரு மீே்ேருக்கு 
கம்பி மவலி @ 300 
திே்ே ஹசலவில் 
மூலதனத்கத வழங்குதல் 

2,37,000 20,000 

பசுரம அைண் 

வளைச்ச்ி  

சுரங்க குழி 
ஹசயல்பாடுகை் 
சாகலகை் 
வழியாக 
மபாக்குவரத்து 

குவாரியின் 7.5 மீ பாதுகாப்பு 
மண்ேலத்திற்குை் புற நீைத்தில் 
சுமார ் 500 மரங்கை் நேப்படும் 
(இரண்டு அடுக்கு மதாே்ேம்) 
மற்றும் மபாக்குவரத்து சாகலயின் 
இருபுறமும். 

தை அனுமதி, நிலம் 
தயாரித்தல், குழி 
மதாண்டுதல் / 
அகழிகை், மண் 
திருத்தங்கை், 
மரக்கன்றுககை நேவு 
ஹசய்தல், ஒரு ஹசடிக்கு 200 

100,000 30,000 
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பண்பு பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலதனச ்
பசலவு 
INR 

பதாடை் 
பசலவு INR 

ஓைாண்டுக்கு 

சுைங்க மூடல் 

பசயல்பாடு 
சுரங்க குழி 
ஹசயல்பாடுகை் 

மூேல் பசுகம அரண் மமம்பாடு, 
கம்பி மவலி, வடிகால் ஆகியகவ 
அேங்கும் 

மூேல் ஹசலவில் ஏற்பாடு 
ஹசய்யப்பே்ேது 

633,000 0 

மபாக்குவைத்து 
மமலாண்ரம 

சுரங்க குழி 
ஹசயல்பாடுகை் 
சாகலகை் 
வழியாக 
மபாக்குவரத்து 

மபாக்குவரத்து வழித்தேங்கைில் 
பாரக்்கிங் வசதி இல்கல. ML இன் 
ஹதற்கு பகுதியில் வாகனங்கை் / 
HEMM களுக்கு தனி ஏற்பாடு 
ஹசய்யப்படும். மபாக்குவரத்து 
நிரவ்ாகத்திற்காக ஹகாடிகை் 
பயன்படுத்தப்படும் 

தங்குமிேம் மற்றும் 
ஹகாடிகளுேன் வாகன 
நிறுத்துமிேம் 

75,000 10,000 

கண்காணிப்பு 
அரமப்பு 

சுரங்க குழி, 
ஹசயல்பாடு 
மற்றும் வாகன 
இயக்கம் 

சுரங்கங்கை் மற்றும் சுரங்க 
நுகழவாயிலில் சிசிடிவி 
மகமராக்கை் ஹபாருத்துதல் 

மகமரா 5 எண்கை், DVR, 
இகணய வசதியுேன் 
கூடிய மானிே்ேர ்

25,000 5,000 

சட்டப்பூை்வ / 
திறரமயான 
பணியாளைக்ளின் 
மவரலவாய்ப்பு 

குவாரி 
நேவடிக்கககை் 
மமற்பாரக்வ 

சுரங்கத் திே்ேத்தின்படி 
ஹசயல்படுத்துதல் மற்றும் 
பாதுகாப்பான குவாரி மவகல 
ஹசய்வகத உறுதி ஹசய்தல் 

MMR, 1961 இன் 34 / 34 (6) 
விதிமுகறகைின் கீழ் 
சுரங்க மமலாைர ்(1st Class / 
2nd Class / Mining Forman) 
மற்றும் MMR, 1961 இன் 116 
இன் விதிமுகறகைின் கீழ் 
கமனிங் மமே் 

0 780,000 

EMP பட்பஜட் 20,17,000 17,83,250 

1st 38,00,250 

2nd 18,72,413 

3rd 19,66,033 
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பண்பு பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலதனச ்
பசலவு 
INR 

பதாடை் 
பசலவு INR 

ஓைாண்டுக்கு 

4th 20,64,335 

5th 21,67,552 

பமாத்த EMP 1 முதல் 5 வது ஆண்டு 1,18,70,583 

குறிப்பு: இரண்ோம் ஆண்டு முதல், ஒவ்ஹவாரு ஆண்டும் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 5% ஹசலவு பணவீக்கத்துேன் மீண்டும் மீண்டும் மே்டுமம கருதப்படுகிறது. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அட்டவரண 10.1(b): EMP ஐ பசயல்படுத்துவதற்கான பட்பஜட் திட்டம் P2 

பண்பு பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலதனச ்
பசலவு 
INR 

பதாடை் 
பசலவு INR 

ஓைாண்டுக்கு 

காற்று தைம் 
ொல் மராடு தூசி 
அேக்குதல்  

இருபுறமும் சுருக்கம், தரம் மற்றும் 
வடிகால் 

350/மீே்ேர ் நீைமுை்ை 
சாகலயில் மோசர ் & 75,000 20,000 
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பண்பு பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலதனச ்
பசலவு 
INR 

பதாடை் 
பசலவு INR 

ஓைாண்டுக்கு 

வடிகால் கே்டுமானம் 
வாேகக 

நிகலயான தண்ணீர ் ஹதைிக்கும் 
ஏற்பாடுகை் + ஹசாந்த தண்ணீர ்
மேங்கர ் மூலம் ஒரு நாகைக்கு 
இரண்டு முகற தண்ணீர ்
ஹதைித்தல் 

ஒரு மேங்கருக்கு தண்ணீர ்
@ ரூ 100/- 400,000 60,000 

ML பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புற 
பகுதிக்குை் விதிமுகறகைின்படி 
காற்றின் தரம் ஹதாேரந்்து 
கண்காணிக்கப்படும் 

CPCB விதிமுகறகைின்படி 
வருோந்திர இணக்கம் 

0 76,000 

காற்று தரம் 
ொல் மராடு தூசி 
அேக்குதல் 

மஃபிை் பிைாஸ்டிங் - ஹவடிக்கும் 
மபாது பறக்கும் பாகறககைக் 
கே்டுப்படுத்த 

ஹவடிக்கும் முகம் மணல் 
கபகை் / எஃகு ஹமஷ் / 
பகழய ேயரக்ை் / 
பயன்படுத்திய கன்மவயர ்
ஹபல்ே்கைால் 
மூேப்பே்டிருக்கும் 

0 5,000 

ஈரமான துகையிேல் 
ஹசயல்முகற/ தனித்தனி தூசி 
பிரித்ஹதடுக்கும் அலகு ஹகாண்ே 
சமீபத்திய சுற்றுசச்ூழல் நே்பு 
துரப்பணம் இயந்திரம் 

தனி ேஸ்ே் எக்ஸ்ே்ராக்ேர ்
யூனிே் ஹகாண்ே டிரில் 
ஹமஷின் @ ரூ. 25,000/- ஒரு 
யூனிே் 

50,000 5,000 

டிரக் ஏற்றுதல்  
லாரிகை்/டிப்பரக்ை்/டிராக்ேரக்ைில் 
அதிக பாரம் ஏற்றக்கூோது 

பாதுகாப்பு காவலர ்மூலம் 
ககமுகறயாக 
கண்காணிப்பு 

0 5,000 
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பண்பு பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலதனச ்
பசலவு 
INR 

பதாடை் 
பசலவு INR 

ஓைாண்டுக்கு 

கல் ஏற்றிச ் ஹசல்லும் லாரிகை் 
தப்பிச ் ஹசல்லாமல் இருக்க 
தாரப்்பாய் மூலம் மூேப்படும் 
வைிமண்ேலத்திற்கு அபராதம் 

லாரிகை் தாரப்்பாய் 
மூலம் மூேப்படுமா 
என்பகத கண்காணித்தல் 

0 10,000 

ML பகுதிக்குை் 20 km/hr மவக 
வரம்புககை அமல்படுத்துதல் 

பாதுகாப்பு காவலர ்மூலம் 
ககமுகறயாக 
கண்காணிப்பு 

0 5,000 

ஆரட்ிஓ விதிமுகறகைின்படி 
ஹவைிமயற்றும் புககககை 
வழக்கமான கண்காணிப்பு 

ஹவைிமயற்றும் 
புககககைக் 
கண்காணித்தல் 

0 5,000 

மபாக்குவரத்து 
முடிந்தது 
சாகலகை் 

குவாரி நுகழவாயிலில் இருந்து 
குகறந்தது 350 மீ தூரத்திற்கு 
சாகலககை வழக்கமான 
துகேப்பு மற்றும் பராமரிப்பு 

3 ஹதாழிலாைரக்ளுக்கான 
ஒதுக்கீடு @ 
ரூ.20,000/ஹதாழிலாைர ்
(ஒப்பந்த அடிப்பகேயில்) 

0 60,000 

குவாரியின் ஹவைிமயறும் வாயில் 
அருமக வீல் வாஷ் அகமப்கப 
நிறுவுதல் 

நிறுவல் + பராமரிப்பு + 
மமற்பாரக்வ 

50,000 20,000 

ஒலி மமலாண்கம 
சுரங்க குழி 
ஹசயல்பாடுகை் 

மபாக்குவரத்து வாகனங்கைின் 
இயக்கத்தின் மபாது சத்தத்தின் 
ஆதாரம் இருக்கும், இந்த 
முகறயான பராமரிப்புக்கான 
ஹெசஎ்ம்எம் சீரான 
இகேஹவைியில் ஹசய்யப்படும். 

இயக்கச ் ஹசலவில் 
ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்பே்ேது 

0 0 

சீரான இகேஹவைியில் 
மபாக்குவரத்து வாகனங்கை் 

இயக்கச ் ஹசலவில் 
ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்பே்ேது 

0 0 
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பண்பு பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலதனச ்
பசலவு 
INR 

பதாடை் 
பசலவு INR 

ஓைாண்டுக்கு 

மற்றும் ஹெசஇ்எம்எம் 
ஆகியவற்றின் எண்ஹணய் மற்றும் 
கிரீசிங் ஹசய்யப்படும் 

அகனத்து வாகனங்கைின் டீசல் 
இன்ஜின்கைிலும் மபாதுமான 
கசலன்சரக்ை் வழங்கப்படும். 

இயக்கச ் ஹசலவில் 
ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்பே்ேது 

0 0 

அகனத்து மபாக்குவரத்து 
வாகனங்களும் உேற்தகுதி 
சான்றிதகழ கவத்திருப்பது உறுதி 
ஹசய்யப்படும். 

இயக்கச ் ஹசலவில் 
ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்பே்ேது 

0 0 

குத்தககப் பகுதியின் சுற்றைவில் 
உை்ை மதாே்ேம் 
அே்ஹேன்யூமவஷன் ஆகச ்
ஹசயல்படும். 

இயக்கச ் ஹசலவில் 
ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்பே்ேது 

0 0 

அதிரவ்ுகை் 
துகையிடுதல் & 
ஹவடித்தல்  

மதகவயான பாதுகாப்பு கருவிகை் 
மற்றும் கருவிகை் சாரஜ்் ஹசய்யும் 
மபாது ஹவடிக்கும் இேத்திற்கு 
அருகில் மபாதுமான அைவில் 
கவக்கப்படும். 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு 
ஹசய்யப்பே்டுை்ைது 

0 0 

ஹவடிப்புக்கு முன் முகறயான 
எசச்ரிக்கக அகமப்பு 
பின்பற்றப்பே்டு, ஹவடிப்புக்கு முன் 
அப்பகுதிகய அகற்றுவது உறுதி 
ஹசய்யப்படும். 

எசச்ரிக்கக அகமப்பின் 
நிறுவல் 

25,000 2,000 



 

 

  314 

பண்பு பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலதனச ்
பசலவு 
INR 

பதாடை் 
பசலவு INR 

ஓைாண்டுக்கு 

மபாரே்்ேபிை் பிைாஸ்ேர ்
ஹகாே்ேககக்கான ஏற்பாடு 

மபாரே்்ேபிை் பிைாஸ்டிங் 
தங்குமிேம் நிறுவுதல் 

50,000 2,000 

தகரயில் அதிரவ்ு மற்றும் பறக்கும் 
பாகறககை கே்டுப்படுத்த NONEL 
ஹவடிப்பு 

திறகமயான நபரின் 
மமற்பாரக்வயில் 
மே்டுமம ஹவடிஹபாருே்கை் 
ஹகாை்முதல் மற்றும் 
ஹவடித்தல் 

0 500,000 

மமற்பைப்பு நீை் 

தண்ணீர ்
மசகரிக்கப்பே்ேது 
பருவமகழ 
காலத்தில் 
காலம் 

மகழக்காலத்தில் குவாரிகயச ்
சுற்றியுை்ை மமற்பரப்பு ஓே்ேம் 
இயற்ககயான வடிகால் 
முகறப்படி மாகல வடிகால்/புயல் 
நீர ் வடிகால்ககைப் பின்பற்றும். 
அரிக்கப்பே்ே வண்ேல்கை், ஒரு 
மாகல வடிகால் மூலம் இயற்கக 
வடிகால் அகமப்புக்கு 
ஹவைிமயற்றப்படுவதற்கு முன் 
சிக்க கவக்கப்படும். 
இல்கலஹயனில், மாகல 
வடிகால்கைில் இருந்து வரும் 
தண்ணீர ் தற்காலிக குழி 
நீரத்்மதக்கங்கைில் 
மசகரிக்கப்பே்டு, குடிமயறிய பின், 
இந்த மசகரிக்கப்பே்ே நீர ்மதாே்ேம் 
மற்றும் தூசிகய அேக்குவதற்கு 
பயன்படுத்தப்படும் 

மாகல வடிகால் 
வாய்க்கால் வசதி @ ரூ. 
300/ரன்னிங் மீே்ேர ்
(ஒதுக்கீடு 
புற நீைம் 622மீ) + 
பராமரிப்புக்காக 
மீண்டும் மீண்டும் 

1,86,600 20,000 
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பண்பு பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலதனச ்
பசலவு 
INR 

பதாடை் 
பசலவு INR 

ஓைாண்டுக்கு 

திட கழிவு 
சுரங்க குழி 
ஹசயல்பாடுகை்  

மனித நேவடிக்ககயால் 
உருவாகும் வீே்டுக் கழிவுகை் 
மசகரிக்கப்பே்டு திேக்கழிவு 
ககயாளும் நிறுவனத்திேம் 
ஒப்பகேக்கப்படும். 

வீே்டுக் கழிவுககை 
மசகரிப்பதற்கான 
ஏற்பாடு மற்றும் 
அங்கீகரிக்கப்பே்ே 
நிறுவனம் மூலம் அகற்றல் 
(மூலதனம் 
ஹசலவு உறுப்பினர ்கப்பல் 
கே்ேணம் + மீண்டும் 
மீண்டும் 
மசகரிப்பு / அகற்றல் 
கே்ேணம்) 

5,000 20,000 

குப்கபத் ஹதாே்டிகை் 
மபான்றவற்கற வழங்குதல். 

குப்கப ஹதாே்டிககை 
நிறுவுதல் 

10,000 1,000 

கழிப்பரறகள்/ 

சுகாதாைம் 
சுரங்க குழி 
ஹசயல்பாடுகை் 

பமயா ோய்ஹலே்டுகை் சுரங்க 
குத்தககக்கு ஹவைிமய 
உரிகமயாைரின் நிலத்திமலமய 
கிகேக்கும் 

இயக்கச ் ஹசலவில் 
ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்பே்ேது 

0 0 

EC நிபந்தரன காே்சி பலகக 

SEAC TN ஆல் MoM பிற்மசரக்்கக II 
இல் குறிப்பிே்டுை்ைபடி நீலப் 
பின்னணி மற்றும் ஹவை்கை 
எழுத்துக்களுேன் அைவு 6’ X 5’ 

நிரந்தர கே்ேகமப்பாக 
குவாரி நுகழவாயிலில் 
நிகலயான காே்சி 
பலகக 

25,000 1,000 

பதாழில்சாை் 
சுகாதாைம் 

மற்றும் 
பாதுகாப்பு 

சுரங்க குழி 
ஹசயல்பாடுகை்  

ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு தனிப்பே்ே 
பாதுகாப்பு உபகரணங்கை் 
வழங்கப்படும் 

20 கருவிகை் வழங்குதல் 0 49,250 

ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு மருத்துவ 
பரிமசாதகன ஹசய்யப்படும் 

IME & PME சுகாதார 
மசாதகன 

0 50,000 
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பண்பு பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலதனச ்
பசலவு 
INR 

பதாடை் 
பசலவு INR 

ஓைாண்டுக்கு 

முதலுதவி வசதி ஹசய்து தரப்படும் 5 கருவிகை் வழங்குதல் 0 20,000 

என்னுகேய பாதுகாப்பு 
முன்ஹனசச்ரிக்கக பலகககை், 
பலகககை் இருக்கும். 

பலகககை் மற்றும் 
பலகககளுக்கான 
ஏற்பாடு 

20,000 2,000 

குவாரி பகுதிக்கு கம்பி மவலி 
அகமக்கப்படும். 

622 மீ.க்கு ஒரு மீே்ேருக்கு 
கம்பி மவலி @ 300 
திே்ே ஹசலவில் 
மூலதனத்கத வழங்குதல் 

186,300 20,000 

பசுரம அைண் 

வளைச்ச்ி  

சுரங்க குழி 
ஹசயல்பாடுகை் 
சாகலகை் 
வழியாக 
மபாக்குவரத்து 

குவாரியின் 7.5 மீ பாதுகாப்பு 
மண்ேலத்திற்குை் புற நீைத்தில் 
சுமார ் 500 மரங்கை் நேப்படும் 
(இரண்டு அடுக்கு மதாே்ேம்) 
மற்றும் மபாக்குவரத்து சாகலயின் 
இருபுறமும். 

தை அனுமதி, நிலம் 
தயாரித்தல், குழி 
மதாண்டுதல் / 
அகழிகை், மண் 
திருத்தங்கை், 
மரக்கன்றுககை நேவு 
ஹசய்தல், ஒரு ஹசடிக்கு 200 

104,800 30,000 

சுைங்க மூடல் 

பசயல்பாடு 
சுரங்க குழி 
ஹசயல்பாடுகை் 

மூேல் பசுகம அரண் மமம்பாடு, 
கம்பி மவலி, வடிகால் ஆகியகவ 
அேங்கும் 

மூேல் ஹசலவில் ஏற்பாடு 
ஹசய்யப்பே்ேது 

633,000 0 

மபாக்குவைத்து 
மமலாண்ரம 

சுரங்க குழி 
ஹசயல்பாடுகை் 
சாகலகை் 
வழியாக 
மபாக்குவரத்து 

மபாக்குவரத்து வழித்தேங்கைில் 
பாரக்்கிங் வசதி இல்கல. ML இன் 
ஹதற்கு பகுதியில் வாகனங்கை் / 
HEMM களுக்கு தனி ஏற்பாடு 
ஹசய்யப்படும். மபாக்குவரத்து 
நிரவ்ாகத்திற்காக ஹகாடிகை் 
பயன்படுத்தப்படும் 

தங்குமிேம் மற்றும் 
ஹகாடிகளுேன் வாகன 
நிறுத்துமிேம் 

75,000 10,000 
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பண்பு பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலதனச ்
பசலவு 
INR 

பதாடை் 
பசலவு INR 

ஓைாண்டுக்கு 

கண்காணிப்பு 
அரமப்பு 

சுரங்க குழி, 
ஹசயல்பாடு 
மற்றும் வாகன 
இயக்கம் 

சுரங்கங்கை் மற்றும் சுரங்க 
நுகழவாயிலில் சிசிடிவி 
மகமராக்கை் ஹபாருத்துதல் 

மகமரா 5 எண்கை், DVR, 
இகணய வசதியுேன் 
கூடிய மானிே்ேர ்

25,000 5,000 

சட்டப்பூை்வ / 
திறரமயான 
பணியாளைக்ளின் 
மவரலவாய்ப்பு 

குவாரி 
நேவடிக்கககை் 
மமற்பாரக்வ 

சுரங்கத் திே்ேத்தின்படி 
ஹசயல்படுத்துதல் மற்றும் 
பாதுகாப்பான குவாரி மவகல 
ஹசய்வகத உறுதி ஹசய்தல் 

MMR, 1961 இன் 34 / 34 (6) 
விதிமுகறகைின் கீழ் 
சுரங்க மமலாைர ்(1st Class / 
2nd Class / Mining Forman) 
மற்றும் MMR, 1961 இன் 116 
இன் விதிமுகறகைின் கீழ் 
கமனிங் மமே் 

0 780,000 

EMP பட்பஜட் 19,20,300 17,83,250 

1st 37,03,950 

2nd 18,72,413 

3rd 19,66,033 

4th 20,64,335 

5th 21,67,552 

பமாத்த EMP 1 முதல் 5 வது ஆண்டு 1,17,74,283 

குறிப்பு: இரண்ோம் ஆண்டு முதல், ஒவ்ஹவாரு ஆண்டும் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 5% ஹசலவு பணவீக்கத்துேன் மீண்டும் மீண்டும் மே்டுமம கருதப்படுகிறது. 
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அட்டவரண 10.1(c): EMP ஐ பசயல்படுத்துவதற்கான பட்பஜட் திட்டம் P3 

பண்பு பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலதனச ்
பசலவு 

INR 

பதாடை் 
பசலவு INR 

ஓைாண்டுக்கு 

காற்று தைம் 

ொல் மராடு தூசி 
அேக்குதல்  

இருபுறமும் சுருக்கம், தரம் மற்றும் 
வடிகால் 

350/மீே்ேர ் நீைமுை்ை 
சாகலயில் மோசர ் & 
வடிகால் கே்டுமானம் 
வாேகக 

75,000 20,000 

நிகலயான தண்ணீர ் ஹதைிக்கும் 
ஏற்பாடுகை் + ஹசாந்த தண்ணீர ்
மேங்கர ் மூலம் ஒரு நாகைக்கு 
இரண்டு முகற தண்ணீர ்
ஹதைித்தல் 

ஒரு மேங்கருக்கு தண்ணீர ்
@ ரூ 100/- 400,000 60,000 

ML பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புற 
பகுதிக்குை் விதிமுகறகைின்படி 
காற்றின் தரம் ஹதாேரந்்து 
கண்காணிக்கப்படும் 

CPCB விதிமுகறகைின்படி 
வருோந்திர இணக்கம் 

0 76,000 

காற்று தரம் 
ொல் மராடு தூசி 
அேக்குதல் 

மஃபிை் பிைாஸ்டிங் - ஹவடிக்கும் 
மபாது பறக்கும் பாகறககைக் 
கே்டுப்படுத்த 

ஹவடிக்கும் முகம் மணல் 
கபகை் / எஃகு ஹமஷ் / 
பகழய ேயரக்ை் / 
பயன்படுத்திய கன்மவயர ்
ஹபல்ே்கைால் 
மூேப்பே்டிருக்கும் 

0 5,000 

ஈரமான துகையிேல் 
ஹசயல்முகற/ தனித்தனி தூசி 
பிரித்ஹதடுக்கும் அலகு ஹகாண்ே 
சமீபத்திய சுற்றுசச்ூழல் நே்பு 
துரப்பணம் இயந்திரம் 

தனி ேஸ்ே் எக்ஸ்ே்ராக்ேர ்
யூனிே் ஹகாண்ே டிரில் 
ஹமஷின் @ ரூ. 25,000/- ஒரு 
யூனிே் 

50,000 5,000 
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பண்பு பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலதனச ்
பசலவு 

INR 

பதாடை் 
பசலவு INR 

ஓைாண்டுக்கு 

டிரக் ஏற்றுதல்  

லாரிகை்/டிப்பரக்ை்/டிராக்ேரக்ைில் 
அதிக பாரம் ஏற்றக்கூோது 

பாதுகாப்பு காவலர ்மூலம் 
ககமுகறயாக 
கண்காணிப்பு 

0 5,000 

கல் ஏற்றிச ் ஹசல்லும் லாரிகை் 
தப்பிச ் ஹசல்லாமல் இருக்க 
தாரப்்பாய் மூலம் மூேப்படும் 
வைிமண்ேலத்திற்கு அபராதம் 

லாரிகை் தாரப்்பாய் 
மூலம் மூேப்படுமா 
என்பகத கண்காணித்தல் 

0 10,000 

ML பகுதிக்குை் 20 km/hr மவக 
வரம்புககை அமல்படுத்துதல் 

பாதுகாப்பு காவலர ்மூலம் 
ககமுகறயாக 
கண்காணிப்பு 

0 5,000 

ஆரட்ிஓ விதிமுகறகைின்படி 
ஹவைிமயற்றும் புககககை 
வழக்கமான கண்காணிப்பு 

ஹவைிமயற்றும் 
புககககைக் 
கண்காணித்தல் 

0 5,000 

மபாக்குவரத்து 
முடிந்தது 
சாகலகை் 

குவாரி நுகழவாயிலில் இருந்து 
குகறந்தது 350 மீ தூரத்திற்கு 
சாகலககை வழக்கமான 
துகேப்பு மற்றும் பராமரிப்பு 

3 ஹதாழிலாைரக்ளுக்கான 
ஒதுக்கீடு @ 
ரூ.20,000/ஹதாழிலாைர ்
(ஒப்பந்த அடிப்பகேயில்) 

0 60,000 

குவாரியின் ஹவைிமயறும் வாயில் 
அருமக வீல் வாஷ் அகமப்கப 
நிறுவுதல் 

நிறுவல் + பராமரிப்பு + 
மமற்பாரக்வ 

50,000 20,000 

ஒலி மமலாண்கம 
சுரங்க குழி 
ஹசயல்பாடுகை் 

மபாக்குவரத்து வாகனங்கைின் 
இயக்கத்தின் மபாது சத்தத்தின் 
ஆதாரம் இருக்கும், இந்த 
முகறயான பராமரிப்புக்கான 

இயக்கச ் ஹசலவில் 
ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்பே்ேது 

0 0 



 

 

  320 

பண்பு பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலதனச ்
பசலவு 

INR 

பதாடை் 
பசலவு INR 

ஓைாண்டுக்கு 

ஹெசஎ்ம்எம் சீரான 
இகேஹவைியில் ஹசய்யப்படும். 

சீரான இகேஹவைியில் 
மபாக்குவரத்து வாகனங்கை் 
மற்றும் ஹெசஇ்எம்எம் 
ஆகியவற்றின் எண்ஹணய் மற்றும் 
கிரீசிங் ஹசய்யப்படும் 

இயக்கச ் ஹசலவில் 
ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்பே்ேது 

0 0 

அகனத்து வாகனங்கைின் டீசல் 
இன்ஜின்கைிலும் மபாதுமான 
கசலன்சரக்ை் வழங்கப்படும். 

இயக்கச ் ஹசலவில் 
ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்பே்ேது 

0 0 

அகனத்து மபாக்குவரத்து 
வாகனங்களும் உேற்தகுதி 
சான்றிதகழ கவத்திருப்பது உறுதி 
ஹசய்யப்படும். 

இயக்கச ் ஹசலவில் 
ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்பே்ேது 

0 0 

குத்தககப் பகுதியின் சுற்றைவில் 
உை்ை மதாே்ேம் 
அே்ஹேன்யூமவஷன் ஆகச ்
ஹசயல்படும். 

இயக்கச ் ஹசலவில் 
ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்பே்ேது 

0 0 

அதிரவ்ுகை் 
துகையிடுதல் & 
ஹவடித்தல்  

மதகவயான பாதுகாப்பு கருவிகை் 
மற்றும் கருவிகை் சாரஜ்் ஹசய்யும் 
மபாது ஹவடிக்கும் இேத்திற்கு 
அருகில் மபாதுமான அைவில் 
கவக்கப்படும். 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு 
ஹசய்யப்பே்டுை்ைது 

0 0 

ஹவடிப்புக்கு முன் முகறயான 
எசச்ரிக்கக அகமப்பு 

எசச்ரிக்கக அகமப்பின் 
நிறுவல் 

25,000 2,000 
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பண்பு பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலதனச ்
பசலவு 

INR 

பதாடை் 
பசலவு INR 

ஓைாண்டுக்கு 

பின்பற்றப்பே்டு, ஹவடிப்புக்கு முன் 
அப்பகுதிகய அகற்றுவது உறுதி 
ஹசய்யப்படும். 

மபாரே்்ேபிை் பிைாஸ்ேர ்
ஹகாே்ேககக்கான ஏற்பாடு 

மபாரே்்ேபிை் பிைாஸ்டிங் 
தங்குமிேம் நிறுவுதல் 

50,000 2,000 

தகரயில் அதிரவ்ு மற்றும் பறக்கும் 
பாகறககை கே்டுப்படுத்த NONEL 
ஹவடிப்பு 

திறகமயான நபரின் 
மமற்பாரக்வயில் 
மே்டுமம ஹவடிஹபாருே்கை் 
ஹகாை்முதல் மற்றும் 
ஹவடித்தல் 

0 500,000 

மமற்பைப்பு நீை் 

தண்ணீர ்
மசகரிக்கப்பே்ேது 
பருவமகழ 
காலத்தில் 
காலம் 

மகழக்காலத்தில் குவாரிகயச ்
சுற்றியுை்ை மமற்பரப்பு ஓே்ேம் 
இயற்ககயான வடிகால் 
முகறப்படி மாகல வடிகால்/புயல் 
நீர ் வடிகால்ககைப் பின்பற்றும். 
அரிக்கப்பே்ே வண்ேல்கை், ஒரு 
மாகல வடிகால் மூலம் இயற்கக 
வடிகால் அகமப்புக்கு 
ஹவைிமயற்றப்படுவதற்கு முன் 
சிக்க கவக்கப்படும். 
இல்கலஹயனில், மாகல 
வடிகால்கைில் இருந்து வரும் 
தண்ணீர ் தற்காலிக குழி 
நீரத்்மதக்கங்கைில் 
மசகரிக்கப்பே்டு, குடிமயறிய பின், 
இந்த மசகரிக்கப்பே்ே நீர ்மதாே்ேம் 

மாகல வடிகால் 
வாய்க்கால் வசதி @ ரூ. 
300/ரன்னிங் மீே்ேர ்
(ஒதுக்கீடு 
புற நீைம் 932மீ) + 
பராமரிப்புக்காக 
மீண்டும் மீண்டும் 

279,600 20,000 
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பண்பு பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலதனச ்
பசலவு 

INR 

பதாடை் 
பசலவு INR 

ஓைாண்டுக்கு 

மற்றும் தூசிகய அேக்குவதற்கு 
பயன்படுத்தப்படும் 

திட கழிவு 
சுரங்க குழி 
ஹசயல்பாடுகை்  

மனித நேவடிக்ககயால் 
உருவாகும் வீே்டுக் கழிவுகை் 
மசகரிக்கப்பே்டு திேக்கழிவு 
ககயாளும் நிறுவனத்திேம் 
ஒப்பகேக்கப்படும். 

வீே்டுக் கழிவுககை 
மசகரிப்பதற்கான 
ஏற்பாடு மற்றும் 
அங்கீகரிக்கப்பே்ே 
நிறுவனம் மூலம் அகற்றல் 
(மூலதனம் 
ஹசலவு உறுப்பினர ்கப்பல் 
கே்ேணம் + மீண்டும் 
மீண்டும் 
மசகரிப்பு / அகற்றல் 
கே்ேணம்) 

5,000 20,000 

குப்கபத் ஹதாே்டிகை் 
மபான்றவற்கற வழங்குதல். 

குப்கப ஹதாே்டிககை 
நிறுவுதல் 

10,000 1,000 

கழிப்பரறகள்/ 

சுகாதாைம் 
சுரங்க குழி 
ஹசயல்பாடுகை் 

பமயா ோய்ஹலே்டுகை் சுரங்க 
குத்தககக்கு ஹவைிமய 
உரிகமயாைரின் நிலத்திமலமய 
கிகேக்கும் 

இயக்கச ் ஹசலவில் 
ஒதுக்கீடு ஹசய்யப்பே்ேது 

0 0 
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பண்பு பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலதனச ்
பசலவு 

INR 

பதாடை் 
பசலவு INR 

ஓைாண்டுக்கு 

EC நிபந்தரன காே்சி பலகக 

SEAC TN ஆல் MoM பிற்மசரக்்கக II 
இல் குறிப்பிே்டுை்ைபடி நீலப் 
பின்னணி மற்றும் ஹவை்கை 
எழுத்துக்களுேன் அைவு 6’ X 5’ 

நிரந்தர கே்ேகமப்பாக 
குவாரி நுகழவாயிலில் 
நிகலயான காே்சி 
பலகக 

25,000 1,000 

பதாழில்சாை் 
சுகாதாைம் 

மற்றும் 
பாதுகாப்பு 

சுரங்க குழி 
ஹசயல்பாடுகை்  

ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு தனிப்பே்ே 
பாதுகாப்பு உபகரணங்கை் 
வழங்கப்படும் 

20 கருவிகை் வழங்குதல் 0 49,250 

ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு மருத்துவ 
பரிமசாதகன ஹசய்யப்படும் 

IME & PME சுகாதார 
மசாதகன 

0 50,000 

முதலுதவி வசதி ஹசய்து தரப்படும் 5 கருவிகை் வழங்குதல் 0 20,000 

என்னுகேய பாதுகாப்பு 
முன்ஹனசச்ரிக்கக பலகககை், 
பலகககை் இருக்கும். 

பலகககை் மற்றும் 
பலகககளுக்கான 
ஏற்பாடு 

20,000 2,000 

குவாரி பகுதிக்கு கம்பி மவலி 
அகமக்கப்படும். 

932 மீ.க்கு ஒரு மீே்ேருக்கு 
கம்பி மவலி @ 300 
திே்ே ஹசலவில் 
மூலதனத்கத வழங்குதல் 

2,79,600 20,000 

பசுரம அைண் 

வளைச்ச்ி  

சுரங்க குழி 
ஹசயல்பாடுகை் 
சாகலகை் 
வழியாக 
மபாக்குவரத்து 

குவாரியின் 7.5 மீ பாதுகாப்பு 
மண்ேலத்திற்குை் புற நீைத்தில் 
சுமார ் 625 மரங்கை் நேப்படும் 
(இரண்டு அடுக்கு மதாே்ேம்) 
மற்றும் மபாக்குவரத்து சாகலயின் 
இருபுறமும். 

தை அனுமதி, நிலம் 
தயாரித்தல், குழி 
மதாண்டுதல் / 
அகழிகை், மண் 
திருத்தங்கை், 
மரக்கன்றுககை நேவு 
ஹசய்தல், ஒரு ஹசடிக்கு 200 

125,000 30,000 
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பண்பு பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலதனச ்
பசலவு 

INR 

பதாடை் 
பசலவு INR 

ஓைாண்டுக்கு 

சுைங்க மூடல் 

பசயல்பாடு 
சுரங்க குழி 
ஹசயல்பாடுகை் 

மூேல் பசுகம அரண் மமம்பாடு, 
கம்பி மவலி, வடிகால் ஆகியகவ 
அேங்கும் 

மூேல் ஹசலவில் ஏற்பாடு 
ஹசய்யப்பே்ேது 

633,000 0 

மபாக்குவைத்து 
மமலாண்ரம 

சுரங்க குழி 
ஹசயல்பாடுகை் 
சாகலகை் 
வழியாக 
மபாக்குவரத்து 

மபாக்குவரத்து வழித்தேங்கைில் 
பாரக்்கிங் வசதி இல்கல. ML இன் 
ஹதற்கு பகுதியில் வாகனங்கை் / 
HEMM களுக்கு தனி ஏற்பாடு 
ஹசய்யப்படும். மபாக்குவரத்து 
நிரவ்ாகத்திற்காக ஹகாடிகை் 
பயன்படுத்தப்படும் 

தங்குமிேம் மற்றும் 
ஹகாடிகளுேன் வாகன 
நிறுத்துமிேம் 

75,000 10,000 

கண்காணிப்பு 
அரமப்பு 

சுரங்க குழி, 
ஹசயல்பாடு 
மற்றும் வாகன 
இயக்கம் 

சுரங்கங்கை் மற்றும் சுரங்க 
நுகழவாயிலில் சிசிடிவி 
மகமராக்கை் ஹபாருத்துதல் 

மகமரா 5 எண்கை், DVR, 
இகணய வசதியுேன் 
கூடிய மானிே்ேர ்

25,000 5,000 

சட்டப்பூை்வ / 
திறரமயான 
பணியாளைக்ளின் 
மவரலவாய்ப்பு 

குவாரி 
நேவடிக்கககை் 
மமற்பாரக்வ 

சுரங்கத் திே்ேத்தின்படி 
ஹசயல்படுத்துதல் மற்றும் 
பாதுகாப்பான குவாரி மவகல 
ஹசய்வகத உறுதி ஹசய்தல் 

MMR, 1961 இன் 34 / 34 (6) 
விதிமுகறகைின் கீழ் 
சுரங்க மமலாைர ்(1st Class / 
2nd Class / Mining Forman) 
மற்றும் MMR, 1961 இன் 116 
இன் விதிமுகறகைின் கீழ் 
கமனிங் மமே் 

0 780,000 

EMP பட்பஜட் 21,27,200 17,83,250 

1st 39,10,450 

2nd 18,72,413 

3rd 19,66,033 
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பண்பு பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு 

மூலதனச ்
பசலவு 

INR 

பதாடை் 
பசலவு INR 

ஓைாண்டுக்கு 

4th 20,64,335 

5th 21,67,552 

பமாத்த EMP 1 முதல் 5 வது ஆண்டு 1,19,80,783 

குறிப்பு: இரண்ோம் ஆண்டு முதல், ஒவ்ஹவாரு ஆண்டும் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 5% ஹசலவு பணவீக்கத்துேன் மீண்டும் மீண்டும் மே்டுமம கருதப்படுகிறது. 
 

 

 

10.11 முடிவுரை 

விவாதிக்கப்பே்ேபடி, அனுமதிக்கப்பே்ே வரம்புகளுக்குை் பல்மவறு மாசுககை கே்டுப்படுத்த மபாதுமான தடுப்பு நேவடிக்கககை் 
எடுக்கப்படும் என்பதால், இத்திே்ேம் அப்பகுதியின் சூழலியலில் குறிப்பிேத்தக்க தாக்கத்கத ஏற்படுத்த வாய்ப்பில்கல என்று 
உறுதியாகக் கூறலாம். அப்பகுதிகயச ்சுற்றியுை்ை பசுகமப் பே்கே மமம்பாடு ஒரு பயனுை்ை மாசுக்கே்டுப்பாே்டு உத்தியாகவும், அமத 
மபால் சுரங்கத்தால் ஹவைியாகும் மாசுக்ககைக் கே்டுப்படுத்தவும் எடுத்துக்ஹகாை்ைப்படும்.
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அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 

 

11.1 அறிமுகம் 

கே்டுமானத ்ஹதாழிலுக்கு சாதாரண கல் முக்கிய மதகவ. தமிழ்நாடு, மகாயம்புத்தூர ்

மாவே்ேம், சூலூர ் வே்ேத்தில் உை்ை பசச்ாபாகையம் கிராமத்தில் ஹமாத்தம் 11.87.0 

ஹெக்மேர ் பரப்பைகவக் ஹகாண்ே 4 முன்ஹமாழியப்பே்ே மற்றும் தற்மபாதுை்ை 1 

குவாரிககைக் ஹகாண்ே பசச்ாபாகையம் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 

குவாரிகைின் அகனத்து முன்ஹமாழியப்பே்ே மற்றும் தற்மபாதுை்ை குவாரிகைின் 

ஒே்டுஹமாத்த சுகமககைக் கருத்தில் ஹகாண்டு இந்த EIA அறிக்கக 

தயாரிக்கப்பே்ேது. மற்றும் தமிழ்நாடு மாநிலம், MoEF & CC அறிவிப்பு S.O இன் படி 

கணக்கிேப்பே்ே கிைஸ்ேர ்பகுதி. 2269(E), மததி 1 ஜூகல 2016. 
 

இந்த EIA அறிக்கக ஹபறப்பே்ே ToRக்கு இணங்க தயாரிக்கப்பே்ேது - 

• கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No. 8979/SEAC/ToR-1138/2022, மததி: 25.03.2022 

• கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No. 8969/SEAC/ToR-1137/2022, மததி: 25.03.2022 

• கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No. 9138/SEAC/ToR-1191/2022, மததி: 06.07.2022 
 

அடிப்பகேக் கண்காணிப்பு ஆய்வு மாரச் ் 2022 - மம 2022 காலகே்ேத்தில் 

மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேது, இந்தத் திே்ேங்கைால் ஏற்படும் ஒே்டுஹமாத்த பாதிப்புககைக் 

கருத்தில் ஹகாை்வதற்காக இந்தத் EIA மற்றும் EMP அறிக்கக தயாரிக்கப்பே்டுை்ைது, 

ஒே்டுஹமாத்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு ஆய்வு மமற்ஹகாை்ைப்படுகிறது, அகதத் 
ஹதாேரந்்து ஒரு தயாரிப்பு அந்த பாதகமான தாக்கங்ககை குகறக்க தனித்தனியாக 

விரிவான சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கம திே்ேம் (EMP). 

 

"தமிழ்நாடு SEIAA இலிருந்து சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்கான பபாது 

விசாைரணரய மமற்பகாள்வதற்காக ToR வழங்கப்பட்ட மற்றும் நிரலயான ToR 

அடிப்பரடயில் தயாைிக்கப்பட்ட வரைவு EIA அறிக்ரக" 

 

அட்டவரண 11.1: திட்ட முன்பமாழிபவைின் விவைங்கள் 

திட்டம் - 1 

குத்தரகதாைை் 
பபயை் 

திரு. K. ராம் மமாகன் 

முகவைி எண். 13A, ஜிமகஆர ்நகர,் 
சின்னியம்பாகையம் அஞ்சல், 
மகாயம்புத்தூர ்மாவே்ேம், 
தமிழ்நாடு மாநிலம்- 641 062 

அரலமபசி எண் 9788566667 

மின்னஞ்சல் sriaranganatha@gmail.com 

திட்ட இருப்பிடம் S.F.Nos. 337/4A மற்றும் 337/4B, பசச்ாபாகையம் கிராமம், 
சூலூர ் தாலுக்கா, மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேம், தமிழ்நாடு 
மாநிலம். 

திட்டம் - 2 

குத்தரகதாைை் 
பபயை் 

திரு. R.K.பிரபு 

முகவைி எண்.13 ஏ, ஜி.மக.ஆர.் நகர,் 
சின்னியம்பாகையம் அஞ்சல், 

mailto:sriaranganatha@gmail.com
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மகாயம்புத்தூர ்மாவே்ேம் - 641062 

அரலமபசி எண் 9788566667 

மின்னஞ்சல் prabuk88@gmail.com 

திட்ட இருப்பிடம் S.F.Nos. 46/1 மற்றும் 47, பசச்ாபாகையம் கிராமம், சூலூர ்
தாலுக்கா, மகாயம்புத்தூர ்மாவே்ேம், தமிழ்நாடு மாநிலம். 

திட்டம் - 3 

குத்தரகதாைை் 
பபயை் 

திரு. E.ஆனந்தகுமார ்

முகவைி எண்.3/105, மகலயடிபாகையம், சுல்தான் மபே்கே, சூலூர,் 
மகாயம்புத்தூர ்மாவே்ேம், 
தமிழ்நாடு மாநிலம்- 641 669 

அரலமபசி எண் 99422 79792 

மின்னஞ்சல் coimatoreminerals@gmail.com 

திட்ட இருப்பிடம் S.F.Nos. 245/2A (பகுதி), 246/1A (பகுதி), 246/2, 

248/2B மற்றும் 248/5B, பசச்ாபாகையம் கிராமம், சூலூர ்
தாலுக்கா, மகாயம்புத்தூர ்மாவே்ேம், தமிழ்நாடு மாநிலம். 

 

அட்டவரண 11.2: 500 M சுற்றளவிற்குள் குவாைி விவைங்கள் 

முன்பமாழியப்பட்ட குவாைிகள் 

குறியீடு 
உைிரமயாளை் 

பபயை் 
எஸ் எப். 
எண்கள்  

பைப்பளவு 
(பெக்மடை்) நிரல 

முன்பமாழியப்பட்ட குவாைிகள் 

P1 

    திரு.K. ராம் மமாகன் 337/4A and 

337/4B 

3.10.0  Lr இல் ToR 
ஹபறப்பே்ேது. எண். 
SEIAA-TN/F.No.8979/ 
SEAC/ToR-1138/2022 

மததி:25.03.2022 

P2 

         திரு.R.K.பிரபு 46/1 & 47 2.09.5  Lr இல் ToR 
ஹபறப்பே்ேது. எண். 
SEIAA-TN/F.No.8969/ 
SEAC/ToR-1137/2022 

நாை்:25.03.2022 

P3 

    திரு.E.ஆனந்தகுமார ் 245/2A (Part), 

246/1A (Part), 

246/2, 248/2B 

and 248/5B 

2.66.0  Lr இல் ToR 
ஹபறப்பே்ேது. எண். 
SEIAA-TN/F.No.9138/ 
SEAC/ToR-1191/2022 

மததி:06.07.2022 

P4 
திருமதி.K.பாக்கியல

ே்சுமி 

 337/2  1.73.0 ToR இன்னும் 
ஹபறப்பேவில்கல 

பமாத்தம் 9.585  

தற்மபாதுள்ள குவாைிகள் 

E1 திரு. S. சக்திமவல் 

334/2B, 

334/3B, 

334/4A & 

334/4B 

2.28.5  24.11.2018 to 

23.11.2023 

mailto:prabuk88@gmail.com
mailto:coimatoreminerals@gmail.com


 

 

 

  328 

ரகவிடப்பட்ட குவாைிகள் 

A1 திரு. D.சுந்தரர்ாஜு 
248/6B 0.81.0 31.05.2011 to 

30.05.2016 

பமாத்தம் 2.28.5  

பமாத்த குழுமத்தின் அளவு        11.87.0 

 

அட்டவரண 11.3: முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

17)  நிலப்பரப்பு வகரபே 

தாை்எண் 
58 - F/01 

18)  காலநிகல 
நிகலகமகை் 

IMD தரவு, மகாயம்புத்தூர(்1971-2000) 

• சராசரி சுற்றுப்புற காற்று ஹவப்பநிகல - 42 o 

C முதல் 21 o C வகர 

• ஆண்டு மகழ - 689 மிமீ / ஆண்டு 

19)  நிலத்தடி நீர ்நிகல நிலத்தடி நீர ் தகர மே்ேத்திலிருந்து 65 மீட்டை் 
முதல் 70 மீட்டை் ஆழம் வகர உை்ைது. 

20)  நில அதிரவ்ு மண்ேலம் நில அதிரவ்ு அடிப்பகேயில், இந்தப் பகுதி IS-
1893 (பகுதி-1)-2002 இன் படி மண்ேலம்-II இன் 
கீழ் வககப்படுத்தப்பே்டுை்ைது. எனமவ, நில 
அதிரவ்ு தைம் குகறவான மசத அபாய 
மண்ேலம். MSK அைவுமகால் VII உேன். 

21)  அருகிலுை்ை 
மாநில/மதசிய 
ஹநடுஞ்சாகல 

(NH-209) திண்டுக்கல் - மகாயம்புத்தூர ் : 8.0 கிமீ, 

ஹதன்மமற்கு 

(SH-163)பல்லேம்-ஒதகல்மண்ேபம்:5.0கிமீ, 

வேமமற்கு 

22)  அருகிலுை்ை ரயில் 
நிகலயம் 

• ஹசே்டிபாகையம்: 5.79 கிமீ, வேமமற்கு 

23)  அருகில் உை்ை விமான 
நிகலயம் 

மகாயம்புத்தூர ் விமான நிகலயம்: 16.61 கிமீ, 

வேமமற்கு 

24)  அருகில் உை்ை 
கிராமம்/ஹபரிய நகரம் 

பசச்ாபாகையம்: 1.64, வேக்கு 

பணப்பே்டி: 2.17 கி.மீ., ஹதன்கிழக்கு 
கிணத்துக்கேவு: 9.59 கி.மீ., ஹதன்மமற்கு 

25)  அருகிலுை்ை நகரம், 
நகரம், மாவே்ேத் 
தகலகமயகம் மற்றும் 
ஹதாகலவில் கி.மீ. 

மகாயம்புத்தூர:் 19.81 கிமீ, வேமமற்கு 

26)  அருகிலுை்ை 
மருத்துவமகன 

ஹசே்டிபாகையம்: 5.40 கி.மீ., வேமமற்கு 

27)  சுற்றுசச்ூழல் 
உணரத்ிறன் மண்ேலம் 

குவாரி குத்தகக பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 
சுற்றைவுக்குை் எதுவும் இல்கல. 

28)  ஒதுக்கப்பே்ே/பாதுகாக்
கப்பே்ே காடுகை் 

சுரங்க குத்தககப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 
சுற்றைவில் எதுவும் இல்கல. 

29)  வரலாற்று/சுற்றுலா 
இேங்கை் 

சுரங்க குத்தககப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 
சுற்றைவில் எதுவும் இல்கல. 
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30)  10 கிமீ சுற்றைவில் உை்ை 
நீரந்ிகலகை் 

நீை்நிரலகள் தூைம் 

(கிமீ) 

திரசயில் 

ஓகே 0.25 ஹதன்கிழக்கு 

ஓகே 0.40 வேக்கு 

கால்வாய் 3.50 ஹதன்கிழக்கு 

ஹகாத்தவாடி ஏரி 7.50 ஹதற்கு 

பை்ைபாகையம் 

ஏரி 
11.88 வேக்கு 

ஹவை்ைலூர ்ஏரி 12.78 வேமமற்கு 

சிங்காநல்லூர ்

குைம் 

13.0 வேமமற்கு 

ஹநாய்யல் ஆறு 13.08 வேமமற்கு 

குறிசச்ி குைம் 14.86 வேமமற்கு 
 

31)  10 கிமீ சுற்றைவில் உை்ை 
காப்புக்காடு 

10 கிமீ சுற்றைவில் இல்கல 

32)  குவாரி இேத்கதச ் சுற்றி 
500மீ சுற்றைவில் உை்ை 
மற்ற குவாரிகைின் 
விவரங்கை் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ே தைத்தில் இருந்து 
500மீ சுற்றைவில் பின்வரும் குவாரிகை் உை்ைன. 
விவரங்கை்: 
ககவிேப்பே்ே குவாரி - 1 எண் (0.81.0 ஹெக்மேர)் 
தற்மபாதுை்ை குவாரி - 1 எண் (2.28.5 ஹெக்மேர)் 
முன்ஹமாழியப்பே்ே குவாரி – 4 எண்கை் (9.58.5 
ஹெக்மேர)் 
500மீ சுற்றைவில் தற்மபாதுை்ை மற்றும் 
முன்ஹமாழியப்பே்ே குவாரியின் ஹமாத்த 
பரப்பைவு 11.87.0 பெக்மடை் ஆகும். திே்ேம் 
குழுமத்தின் சூழ்நிகலயின் கீழ் வருகிறது. 

 

அட்டவரண 11.4: குழுமத்தில் உள்ள சுைங்கங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 

 

வ.எண் விவைங்கள் விவைங்கள் 

திட்டம் P1 

1 திே்ேத்தின் வகக சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
2 குவாரி பகுதி 

பயன்படுத்தப்பே்ேது 

3.10.0 ஹெக்மேர ்

3 திே்ே இேம் சரம்வ எண். 337/4A மற்றும் 337/4B, பசச்ாபாகையம் 
கிராமம், சூலூர ் தாலுக்கா, மகாயம்புத்தூர ்
மாவே்ேம், தமிழ்நாடு. 

4 குவாரி இேம் இயக்கப்பே்ேது 

WGS 1984 தரவு 

அட்சமைரக தீைக்்கமைரக 

10°53'01.51''N முதல் 

10°53'11.66''N வகர 

77°04'48.90''E முதல் 

77°04'53.83''E வகர 

6 முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ே 
தைத்தில் நில பயன்பாடு 

வனம் அல்லாத நிலம் / பே்ோ நிலம் ( 

விண்ணப்பதாரரின் ஹபயரில் (திரு.மக.ராம் 
மமாகன்) பதிவு ஹசய்யப்பே்ே பே்ோ எண்.557 
மற்றும் 829) 
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வ.எண் விவைங்கள் விவைங்கள் 

நிலப்பரப்பு: தாவரங்கை்/பயிரிடுவதற்கு 
ஏற்றதாக இல்லாத தரிசு நிலம் 

7 தை நிலப்பரப்பு குத்தககக்கு பயன்படுத்தப்பே்ே பகுதி 
தே்கேயான நிலப்பரப்பாகும். 

8 தைத்தின் உயரம் 402 மீ (அதிகபே்சம்) சராசரி கேல் மே்ேத்திற்கு 
மமல் 

9 விளக்கம் மைாம்  
(மீ 3) 

சாதாைண 

கல் (மீ 3 ) 

கிைாவல் 

(மீ 3 ) 

புவியியல் வைங்கை் 7,29,011 7,01,181 27,830 

கிகேக்கக்கூடிய சுரங்க 
இருப்புக்கை் 

3,11,549 2,90,377 21,172 

அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் 
திே்ேத்தின்படி ஐந்தாண்டு 
திே்ே காலம் 

3,11,549 2,90,377 21,172 

10 குத்தகக காலம் 5 ஆண்டுகை் 

11 சுரங்கத்தின் 
முன்ஹமாழியப்பே்ே ஆழம் 

தகர மே்ேத்திற்கு கீமழ 32 மீ 

(2மீ கிராவல் + 30மீ சாதாரண கல்) 

12 இறுதி குழி பரிமாணம் 

தற்மபாதுை்ை குழி அைவு 

130மீ (L) x 90m (W) x 32m (D) BGL 

130மீ (L) x 90m (W) x 18m (D) BGL 

16 நில பயன்பாே்டு முகற விளக்கம் சதவிதம் 

பகழய குழி/ஹநாறுக்கி 11% 

மரங்கை் 07% 

சாகலகை் & ஓகே 05% 

வாழ்விேம் 06% 

பருவகால விவசாயம். 
நில 

30% 

தரிசு நிலம் 41% 

29 மனித சக்தி குவாரி ஹசயல்பாே்டிற்கு முன்ஹமாழியப்பே்ே 
ஹமாத்த பணியாைரக்ை் 33 மபை். 

30 நீர ்மதகவ மற்றும் ஆதாரம் தண்ணீர ் விற்பகனயாைரக்ை் மற்றும் 

அருகிலுை்ை ஆழ்துகை கிணறு மூலம் 6.6 KLD க்கு 

ஹமாத்த தண்ணீர ்மதகவ.தண்ணீர ் 
31 அதிக சுகம / கழிவு இந்த காலக்கே்ேத்தில் 21,172மீ 3 ஆழம் வகர 2மீ 

வகர, கிராவல் கற்கை் உருவாகும் வடிவத்தின் 
மமல் சுகம உை்ைது. 

32 திே்ேத்தின் ஹசலவு திே்ே ஹசலவு: 82,47,000/- 

EMP ஹசலவு: 11,870,583/- 
CER ஹசலவு:5,00,000/- 

திட்டம் P2 

1 திே்ேத்தின் வகக சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
2 என்னுகேய பகுதி 

பயன்படுத்தப்பே்ேது 

2.09.5 ஹெக்மேர ்
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வ.எண் விவைங்கள் விவைங்கள் 

3 திே்ே இேம் சரம்வ எண். 46/1 & 47, பசச்ாபாகையம் கிராமம், 
சூலூர ் தாலுக்கா, மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேம், 
தமிழ்நாடு. 

4 WGS 1984 தரவுத்தைத்தில் 
இேம் 

அட்சமைரக தீைக்்கமைரக 

10°52'54.01"N முதல் 10°53'01.74"N 
வகர 

77°04'20.52"E 
முதல் 
77°04'25.29"E 
வகர 

5 நிலப்பரப்பு வகரபே தாை் 

எண் 
58 - F/01 

6 முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ே 
தைத்தில் நில பயன்பாடு 

வனம் அல்லாத நிலம் / பே்ோ நிலம் 
(விண்ணப்பதாரரின் ஹபயரில் பதிவு 
ஹசய்யப்பே்டுை்ைது (திரு.ஆர.்மக.பிரபு), பே்ோ 
எண்கை். 1964 & 1965 ) 
நிலப்பரப்பு: தாவரங்கை்/பயிரிடுவதற்கு 
ஏற்றதாக இல்லாத தரிசு நிலம் 

7 தை நிலப்பரப்பு குத்தககக்கு பயன்படுத்தப்பே்ே பகுதி 
தே்கேயான நிலப்பரப்பாகும். 

8 தைத்தின் உயரம் சராசரி கேல் மே்ேத்திலிருந்து 390 மீ ( 
அதிகபே்சம்). 

9 விைக்கம் மைாம்  
(மீ 3) 

சாதாைண கல் (மீ 
3 ) 

கிைாவல் 

(மீ 3 ) 

புவியியல் வைங்கை் 8,79,900 8,38,000 41,900 

கிகேக்கக்கூடிய சுரங்க 
இருப்புக்கை் 

3,10,048 2,78,400 31,648 

அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் 
திே்ேத்தின்படி ஐந்தாண்டு 
திே்ே காலம் 

3,10,048 2,78,400 31,648 

10 குத்தகக காலம் 5 ஆண்டுகை் 

11 சுரங்கத்தின் 
முன்ஹமாழியப்பே்ே ஆழம் 

தகர மே்ேத்திற்கு கீமழ 42 மீ 

(2மீ கிராவல+ 40மீ சாதாரண கல்) 
12 இறுதி குழி பரிமாணம் 184மீ (L) x 86m (W) x 42m (D) BGL 

16 நில பயன்பாே்டு முகற விளக்கம் சதவிதம் 

பகழய குழி/ஹநாறுக்கி 10% 

மரங்கை் 20% 

சாகலகை் & ஓகே 10% 

வாழ்விேம் 10% 

பருவகால விவசாயம். நில 50% 

29 மனித சக்தி குவாரி ஹசயல்பாே்டிற்கு முன்ஹமாழியப்பே்ே 
ஹமாத்த பணியாைரக்ை் 30 மபர.் 

30 நீர ்மதகவ மற்றும் ஆதாரம் தண்ணீர ் விற்பகனயாைரக்ை் மற்றும் 
அருகிலுை்ை ஆழ்துகை கிணறு மூலம் 5.6 KLD 

க்கான ஹமாத்த நீர ்மதகவ . 
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வ.எண் விவைங்கள் விவைங்கள் 

31 அதிக சுகம / கழிவு இந்த காலக்கே்ேத்தில் 31,648மீ 3 ஆழம் வகர 2மீ 
வகர கிராவல் உருவாக்கத்தின் வடிவமம 
அதிகசச்ுகமயாகும் . 

32 திே்ேத்தின் ஹசலவு திே்ே ஹசலவு: 71,96,000/- 

EMP ஹசலவு: 11,774,283 /- 

CER ஹசலவு:5,00,000/- 
திட்டம் P3 

1 திே்ேத்தின் வகக சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
2 என்னுகேய பகுதி 

பயன்படுத்தப்பே்ேது 

2.66.0 ஹெக்மேர ்

3 திே்ே இேம் சரம்வ எண். 245/2A (பகுதி), 246/1A (பகுதி), 246/2, 
248/2B மற்றும் 248/5B பசச்ாபாகையம் கிராமம், 
சூலூர ் தாலுக்கா, மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேம், 
தமிழ்நாடு. 

4 WGS 1984 தரவுத்தைத்தில் 
இேம் 

அட்சமைரக தீைக்்கமைரக 

10°53'00.20''N முதல் 
10°53'07.15''N வகர 

77°04'35.36''E முதல் 
77°04'41.56''E வகர 

5 மோமபா தாை் எண் 58 - F/01 

6 முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ே 
தைத்தில் நில பயன்பாடு 

வனம் அல்லாத நிலம் / பே்ோ நிலம் 
(விண்ணப்பதாரரின் ஹபயரில் பதிவு 
ஹசய்யப்பே்டுை்ைது ( திரு.இ.மயாகானந்தம் பே்ோ 
எண்.1146 மற்றும் 1727, பே்ோ எண்.1146 மற்றும் 
1727, குத்தகக நிகறமவற்றப்பே்ே நாைிலிருந்து 
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பே்ோதாரரக்ைிேமிருந்து 
விண்ணப்பதாரர ்ஒப்புதல் ஹபற்றுை்ைார.் ) 
தாவரங்கை்/பயிரிடுவதற்கு ஏற்றதாக இல்லாத 
தரிசு நிலம் 

7 தை நிலப்பரப்பு ஹதன்மமற்கு திகசயில் சரிவுேன் கூடிய 
தே்கேயான நிலப்பரப்பாகும் . 

8 தைத்தின் உயரம் சராசரி கேல் மே்ேத்திலிருந்து 395 மீ 
(அதிகபே்சம்). 

9 விைக்கம் சாதாைண கல் (மீ 3 ) கிைாவல் (மீ 3 ) 

புவியியல் வைங்கை் 8,18,686 5,232 

கிகேக்கக்கூடிய சுரங்க 
இருப்புக்கை் 

2,18,175 - 

அங்கீகரிக்கப்பே்ே சுரங்கத் 
திே்ேத்தின்படி ஐந்தாண்டு 
திே்ே காலம் 

2,18,175 - 

10 குத்தகக காலம் 5 ஆண்டுகை் 

11 சுரங்கத்தின் 
முன்ஹமாழியப்பே்ே ஆழம் 

தகர மே்ேத்திற்கு கீமழ 48 மீ 

(3மீ கிராவல் + 45மீ சாதாரண கல்) 
12 இறுதி குழி பரிமாணம் 

தற்மபாதுை்ை குழி அைவு -I 
158மீ (L) x 171m (W) x 48m (D) BGL 

153 மீ (L) x 103 மீ (W) x 30 மீ (D) BGL 
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வ.எண் விவைங்கள் விவைங்கள் 

தற்மபாதுை்ை குழி அைவு -II 97மீ (L) x 64m (W) x 23m (D) BGL 

16 நில பயன்பாே்டு முகற விளக்கம் சதவிதம் 

பகழய குழிகை் 10% 

தரிசு நிலம்/ மரங்கை் 45% 

வாழ்விேம் 10% 

பருவகால விவசாயம். 
நில 

35% 

29 மனித சக்தி குவாரி ஹசயல்பாே்டிற்கு முன்ஹமாழியப்பே்ே 
ஹமாத்த பணியாைரக்ை் 32 மபர.் 

30 நீர ்மதகவ மற்றும் ஆதாரம் தண்ணீர ் விற்பகனயாைரக்ை் மற்றும் 
அருகிலுை்ை ஆழ்துகை கிணறு மூலம் 6.6 KLD க்கு 
ஹமாத்த தண்ணீர ்மதகவ . 

31 அதிக சுகம / கழிவு முந்கதய குவாரி குத்தகக காலத்தில் 
ஜல்லிக்கற்கை் உருவாகும் வககயில் இருந்த 
அதிகசச்ுகம, கிராவல் அகற்றப்பே்ேது. மதாண்டி 
எடுக்கப்பே்ே சாதாரண கல் (100%) மதகவப்படும் 
வாடிக்ககயாைரக்ளுக்கு மநரடியாக டிப்பரக்ைில் 
ஏற்றப்படும். 

32 திே்ேத்தின் ஹசலவு திே்ே ஹசலவு: 87,70,000/- 

EMP ஹசலவு: 11,980,783 /- 

CER ஹசலவு: 5,00,000/- 

 

 

11.1.1 விவைங்கள் 

திட்டம் 1: 

• முன்ஹமாழிந்தவர ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தககக்கு 

விண்ணப்பித்தார ்மததி: 03.02.2022 

• துல்லியமான பகுதி தகவல்ஹதாேரப்ு கடிதம் உதவி இயக்குனர,் புவியியல் 

மற்றும் சுரங்கத் துகற, மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேம், Rc.No.187/Mines/ 2021, மததி: 

22.09.2021 அவரக்ைால் வழங்கப்பே்ேது. 

• சுரங்கத ் திே்ேம் அங்கீகரிக்கப்பே்ே தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பே்டு, 

மகாயம்புத்தூர ் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துகறயின் உதவி இயக்குநரால் 

அங்கீகரிக்கப்பே்ேது, Rc.No.187/Mines/2021, மததி: 29.10.2021. 

• மாண்புமிகு மதசிய பசுகம தீரப்்பாயம், புது தில்லியில் ஓ.ஏ., இயற்றிய 

04.09.2018 & 13.09.2018 மததியிே்ே உத்தரவின்படி முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேம் 

“பி1” வககயின் கீழ் வருகிறது. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 186 இன் 2016 

மற்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பு F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) மததி: 

12.12.2018 

• முன்ஹமாழிபவர ் சுற்றுசச்ூழலுக்கான அனுமதி வீடிமயாவிற்கு ToRக்கு 

விண்ணப்பித்தார.் ஆன்கலன் முன்ஹமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/71749/2022 

மற்றும் ToR கடிதம் எண் உேன் SEAC ஆல் வழங்கப்பே்ேது. TN/F.No.8979/SEAC/ToR-

1138/2022, மததி 25.03.2022. 
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திட்டம் 2: 
• முன்ஹமாழிபவர ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தககக்கு 

விண்ணப்பித்தார ்மததி:02.02.2022. 

• துல்லியமான பகுதி தகவல் ஹதாேரப்ு கடிதம், மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேம், 

புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துகற உதவி இயக்குநர,் ஆர.்சி.எண். 288/mines/2021, 

மததி: 16.09.2021. 

• சுரங்கத ்திே்ேம் அங்கீகரிக்கப்பே்ே தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பே்ேது 

மற்றும் மகாயம்புத்தூர ்புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துகற உதவி இயக்குனரால் 

Rc.எண். 288/mines/2021 மததி: 29.10.2021. 

• மாண்புமிகு மதசிய பசுகம தீரப்்பாயம், புது தில்லியில் ஓ.ஏ., இயற்றிய 

04.09.2018 & 13.09.2018 மததியிே்ே உத்தரவின்படி முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேம் 

“பி1” வககயின் கீழ் வருகிறது. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 186 இன் 2016 

மற்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாகண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) மததி: 

12.12.2018. 

• முன்ஹமாழிபவர ் சுற்றுசச்ூழலுக்கான அனுமதி வீடிமயாவிற்கு ToRக்கு 

விண்ணப்பித்தார.் ஆன்கலன் முன்ஹமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/71706/2022 

மற்றும் ToR ஆனது SEAC ஆல் கடிதம் எண்ேன் வழங்கப்பே்ேது. SEIAA-

TN/F.No.8969/SEAC/ToR-1137/2022, மததி 25.03.2022. 

 

திட்டம் 3: 
• முன்ஹமாழிபவர ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தககக்கு 

விண்ணப்பித்தார ்மததி:31.03.2022. 

• துல்லியமான பகுதி தகவல்ஹதாேரப்ு கடிதம் உதவி இயக்குனர,் புவியியல் 

மற்றும் சுரங்கத் துகற, மகாயம்புத்தூர ் மாவே்ேம், Rc.No.186/Mines/2021, 

மததி:14.02.2022 அவரக்ைால் வழங்கப்பே்ேது. 

• சுரங்கத ்திே்ேம் அங்கீகரிக்கப்பே்ே தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பே்ேது 

மற்றும் மகாயம்புத்தூர ் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துகறயின் உதவி 

இயக்குனரால் அங்கீகரிக்கப்பே்ேது Rc.No.186/Mines/2021 மததி: 01.03.2022. 

• மாண்புமிகு மதசிய பசுகம தீரப்்பாயம், புது தில்லியில் ஓ.ஏ., இயற்றிய 

04.09.2018 & 13.09.2018 மததியிே்ே உத்தரவின்படி முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேம் 

“பி1” வககயின் கீழ் வருகிறது. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 186 இன் 2016 

மற்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாகண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) மததி: 

12.12.2018. 

• முன்ஹமாழிபவர ் சுற்றுசச்ூழலுக்கான அனுமதி வீடிமயாவிற்கு ToRக்கு 

விண்ணப்பித்தார.் ஆன்கலன் முன்ஹமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/74096/2022 

மற்றும் ToR கடிதம் எண் உேன் SEAC ஆல் வழங்கப்பே்ேது. SEIAA-

TN/F.No.9138/SEAC/ToR-1191/2022, மததி 06.07.2022. 

 

11.2  திட்ட விளக்கம் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேங்கை் குறிப்பிே்ே தைம் மற்றும் இந்த திே்ேத்திற்கு கூடுதல் 

பகுதி மதகவயில்கல. முன்ஹமாழியப்பே்ே குவாரிகைில் இருந்து கழிவுநீர ்

உற்பத்தி/ஹவைிமயற்றம் இல்கல. குழுமத்தில் முன்ஹமாழியப்பே்ே அகனத்து 

குவாரிகளுக்கும் சுரங்க முகற ஹபாதுவானது. ஜாக்ொம்மர ் துகையிடுதல் மற்றும் 

ஹவடித்தல் மூலம் பிரதான பாகறயிலிருந்து கணிசமான அைவு பாகறககை பிரித்து, 

திறந்தஹவைி இயந்திரமயமாக்கப்பே்ே முகறயில் மதாண்டுவதற்கு சாதாரண கல் 
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முன்ஹமாழியப்பே்ேது. இரண்ோம் நிகல ஹவடிப்கபத் தவிரக்்க ராக் பிமரக்கரக்ை் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

 

அட்டவரண 11.4: திட்டப் பகுதிக்கான தளத்தின் இரணப்பு 
 

பயன்முரற விளக்கம் 

சாகல இகணப்பு ➢ (NH-209) திண்டுக்கல் - மகாயம்புத்தூர ் : 8.0 
கிமீ, ஹதன்மமற்கு  

➢ (SH-163)பல்லேம்-ஒத்தகல்மண்ேபம்:5.0கிமீ, 
வேமமற்கு 

அருகிலுை்ை கிராமம் ➢ பசச்ாபாகையம்: 1.64, வேக்கு 

அருகிலுை்ை நகரம் ➢ மகாயம்புத்தூர:் 19.81 கிமீ, வேமமற்கு 

அருகிலுை்ை ரயில் 
நிகலயம் 

➢ ஹசே்டிபாகையம்: 5.79 கி.மீ., வேமமற்கு 

அருகில் உை்ை விமான 
நிகலயம் 

➢ மகாயம்புத்தூர ் விமான நிகலயம்: 16.61 
கிமீ, வேமமற்கு 

 

அட்டவரண 11.5: குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியின் நில பயன்பாட்டு 

முரற (P1) 

விளக்கம் 
தற்மபாரதய 

பகுதி (HA) 

குவாைியின் வாழ்க்ரகயின் 

முடிவில் உள்ள பகுதி (HA) 

குவாரிக்கு உே்பே்ே 
பகுதி 

Nil 
1.50.2 

உை்கே்ேகமப்பு Nil 0.01.0 

சாகலகை் Nil 0.02.0 

பசுகம அரண் Nil 1.19.5 

பயன்படுத்தப்போத 
பகுதி 

3.38.5 0.65.8 

பமாத்தம் 3.38.5 3.38.5 

 

11.2.1  சுைங்க முரற 

முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்க முகறயானது அகனத்து முன்ஹமாழியப்பே்ே 

திே்ேங்களுக்கும் ஹபாதுவானது - சுரங்க முகற திறந்தஹவைி 
இயந்திரமயமாக்கப்பே்ே சுரங்க முகற ஹபஞ்ச ் உயரத்திற்கு குகறயாத ஹபஞ்ச ்

அகலத்துேன் 5.0 மீே்ேர ் உயர ஹபஞ்கச உருவாக்குவதன் மூலம் 

முன்ஹமாழியப்படுகிறது. சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் என்பது ஒரு பாத்மதாலித் 
உருவாக்கம் மற்றும் தாய் பாகறயில் இருந்து கணிசமான அைவு பாகறககை 

பிைவுபடுத்துவது ஜாக்ொமர ் துகையிடுதலின் மூலம் மமற்ஹகாை்ைப்படும் மற்றும் 

ஹவடிப்பதற்கு ஸ்லரி ஹவடிமருந்துகை் பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிமரக்கரஸ்் 

யூனிே்டுேன் இகணக்கப்பே்ே கெே்ராலிக் எக்ஸ்மகமவே்ேரக்ை் ஹபரிய பாகறககை 

உகேத்து மதகவயான அைவு துண்டுகைாக உகேத்து இரண்ோம் நிகல ஹவடிப்கபத் 
தவிரக்்கவும், பக்ஹகே் யூனிே்டுேன் இகணக்கப்பே்ே கெே்ராலிக் எக்ஸ்கமவே்ேரக்ை் 

டிப்பரக்ைில் சாதாரண கல்கல ஏற்றவும், பின்னர ் கல்கல பிே்ஹெே்டில் இருந்து 

அருகிலுை்ை ஹநாறுக்கிகளுக்கு ஹகாண்டு ஹசல்லவும் பயன்படுத்தப்படும். 
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படம் 11.1(a): கூகுள் படத்ரதக் காட்டும் குவாைி குத்தரகப் பகுதி திட்டம் 1 
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படம் 11.1(b): கூகுள் படத்ரதக் காட்டும் குவாைி குத்தரகப் பகுதி திட்டம் 2 

 

படம் 11.1(c): கூகுள் படத்ரதக் காட்டும் குவாைி குத்தரகப் பகுதி திட்டம் 3 
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அட்டவரண 11.6: முன்பமாழியப்பட்ட இயந்திை வைிரசப்படுத்தல் 

வ. எண் விவைங்கள் திட்டம் -1 

(எண்கள்) 

திட்டம் -2 

(எண்கள்) 

திட்டம் -3 

(எண்கள்) 

ரமன் அதிகாைி & திறரமயான நபை் 
2.        கமன் ஃமபாரம்மன்/ மமலாைர ் 1 1 1 

                2. பிைாஸ்ேர ்/ துகண                   1 1 1 

Machinery Operators    

                3. எக்ஸ்கமவே்ேர ்- ஆபமரே்ேர ் 2 2 2 

               4.             ஜாக் சுத்தி இயக்குபவர ் 14 14 12 

  5. டிப்பர ்டிகரவர ் 4 3 5 

Semi- Ordinary Employee    

              6.              பாதுகாப்பு 1 1 1 

              7.             ஹதாழிலாைர ்மற்றும் உதவியாைர ் 4 3 3 

              8.               துப்புரவு பணியாைர ் 6 5 7 

பமாத்தம் 33 30 32 

 

11.2.2  கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுைங்க மூடல் திட்டம் 

• சுரங்கத்தின் வாழ்நாைின் முடிவில், மதாண்ேப்பே்ே சுரங்கப் பை்ைம்/ 

ஹவற்றிேமானது மகழ நீகர மசகரிப்பதற்கான ஹசயற்கக நீரத்்மதக்கமாகச ்

ஹசயல்படுவமதாடு வறே்சிக் காலத்தின் மதகவ அல்லது ஹநருக்கடிககைச ்

சமாைிக்க உதவும். 

• சுரங்க மூேலுக்குப் பிறகு, பாதுகாப்புத் தகே மற்றும் மமல் ஹபஞ்சுகை் மற்றும் 

தற்காலிக நீரத்்மதக்கம் ஆகியகவ சுற்றுசச்ூழகல மமம்படுத்தும். 

• கமன் க்மைாஷர ் என்பது ஒரு ஹதாந்தரவு ஹசய்யப்பே்ே தைத்கத அதன் 

இயற்ககயான நிகலக்குத் திரும்பச ் ஹசய்யும் அல்லது சுற்றுசச்ூழலில் 

ஏமதனும் பாதகமான விகைவுககைத் தடுக்கும் அல்லது குகறக்கும் அல்லது 

மனித ஆமராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான அசச்ுறுத்தல்ககைத் தடுக்கும் 

அல்லது குகறக்கும் ஒரு ஹசயல்முகறயாகும். 

• புனரவ்ாழ்வைிக்கப்பே்ே சுரங்கங்கை் மனிதரக்ளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் 

உேல் ரீதியாக பாதுகாப்பானகவ, புவி-ஹதாழில்நுே்ப ரீதியாக நிகலயானது, 

புவி-மவதியியல் ரீதியாக மாசுபடுத்தாத/ மாசுபடுத்தாதது மற்றும் 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்கதய நில பயன்பாே்கேத் தக்ககவத்துக்ஹகாை்ளும் 

திறன் ஹகாண்ேதாக இருக்க மவண்டும் என்பமத ஹகாை்கக மூேல் 

மநாக்கங்கைாகும். 

 

 

அட்டவரண 11.7: இறுதி குழி பைிமாணம் 

திட்டம் 

நீளம் 
(அதிகபட்சம்) 

(மீ) 

அகலம் 
(அதிகபட்சம்) 

(மீ) 

ஆழம் 
(அதிகபட்சம்) 

1 130 90 32 

2 184 86 42 

3 158 171 48 

 



 

 

 

  339 

11.3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

CPCB வழிகாே்டுதல்கைின்படி 2022 மாரச் ் – மம 2022 வகரயிலான காலப்பகுதியில் 

திே்ே தைத்தின் அடிப்பகே நிகலகய மதிப்பிடுவதற்கான கை கண்காணிப்பு 

ஆய்வுகை் மமற்ஹகாை்ைப்பே்ேன. என்விமரா ஹேக் சரவ்ீசஸ், காஜியாபாத்தில் NABL 

சான்றைிக்கப்பே்ே & MoEF அறிவிக்கப்பே்ே ஆய்வகத்தால் முன்ஹமாழியப்பே்ே 

குவாரி பற்றிய குறிப்புேன் சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புத் தரவு மசகரிக்கப்பே்ேது. 

அட்டவரண 11.8: சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்காணிப்பின் 
அதிை்பவண் 

வ. 
எண் 

பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

1 
சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 

PM10, SO2, NOX 
மற்றும் PM10 இன் 

கனிம கலகவ, 
குறிப்பாக இலவச 

சிலிக்காவிற்கு 

24 மணிமநர  மாதிரிகை், 
வாரத்திற்கு இரண்டு முகற 

மூன்று மாதங்களுக்கு 8  

இேங்கைில். 

2 வானிகல ஆய்வு 

காற்றின் மவகம், 
காற்றின் திகச, 

ஹவப்பநிகல, 
ஈரப்பதம் மற்றும் 
மகழப்ஹபாழிவு 

திே்ே தைத்தில் 
ஹதாேரச்ச்ியான மணிமநர 

பதிவு (ஒரு சீசன்). 
அருகிலுை்ை IMD 

நிகலயத்திலிருந்து 
இரண்ோம் நிகல தரவு. 

3 நீர ்தரம் 

இயற்பியல் மற்றும் 
இரசாயன 

அைவுருக்கை். 

5 நிலத்தடி நீர ்& 3 மமற்பரப்பு 
நீர ்இேங்கைிலிருந்து ஆய்வுக் 

காலத்தில் ஒருமுகற 

மசகரிக்கப்பே்ே மாதிரிககை 

எடுக்கவும் 

4 மண்ணின் தரம் 

இயற்பியல் மற்றும் 
இரசாயன 

அைவுருக்கை். 

8 இேங்கைிலிருந்து ஆய்வுக் 

காலத்தில் ஒருமுகற 

மசகரிக்கப்பே்ே 

மாதிரிககைப் பிடிக்கவும். 

5 சூழலியல் 

தற்மபாதுை்ை 
நிலப்பரப்பு 
தாவரங்கை் மற்றும் 
விலங்கினங்கை் 
கமய மண்ேலத்கத 
உை்ைேக்கியது 
மண்ேலம்  

ஆய்வுக் காலத்தில் ஒருமுகற 
கை ஆய்வு மூலம். இரண்ோம் 

நிகல தரவுகளும் 
மசகரிக்கப்பே்ேன. 

6 ஒலி மே்ேங்கை் 

dB (A) பகல் மற்றும் 
இரவில் இகரசச்ல் 

அைவுகை். 

8 இேங்கைில் ஆய்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுகற 

ஒவ்ஹவாரு இேத்திலும் 24 
மணிமநரத்திற்கு திே்ேப் 

பகுதியிலும் அகதச ்
சுற்றியும் மணிமநர ஒலி 

அைவுகை். 
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வ. 
எண் 

பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

7 நில பயன்பாடு 

தற்மபாகதய நில 
பயன்பாே்டு 

சூழ்நிகல 

ஆய்வுக் காலத்தில் ஒருமுகற 
சமீபத்திய 

ஹசயற்ககக்மகாை் பேங்கை் 
மற்றும் தைத்தில் நிலத்தடி 

உண்கம. 

8 புவியியல் 
புவியியல் 

விவரங்கை் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 
ஒருமுகற. இரண்ோம் நிகல 

மூலங்கைிலிருந்து 
மசகரிக்கப்பே்ே தரவு 

9 நீரவ்ைவியல் 

வடிகால் பகுதி 
மற்றும் அகமப்பு, 
நீமராகேகைின் 

தன்கம, நீரந்ிகல 
பண்புகை், ரீசாரஜ்் 

மற்றும் 
ஹவைிமயற்றும் 

பகுதிகை் 
மபான்றகவ. 

முதன்கம மற்றும் 
இரண்ோம் நிகல 

ஆதாரங்கைின் 
அடிப்பகேயில், ஆய்வுக் 

காலத்தில் ஒருமுகற. 

10 

சமூக-
ஹபாருைாதார 

அம்சங்கை் 

மக்கை்ஹதாகக, 
மக்கை்ஹதாகக 
இயக்கவியல், 

உை்கே்ேகமப்பு 
வைங்கை், சுகாதார 

நிகல, 
ஹபாருைாதார 

வைங்கை் மபான்ற 
சமூக-ஹபாருைாதார 

அம்சங்கை். 

முதன்கம மற்றும் 
இரண்ோம் நிகல 

ஆதாரங்கைில் இருந்து (2011 
இன் இந்திய மக்கை் ஹதாகக 

கணக்ஹகடுப்பின் 
சுருக்கங்கை் மபான்றகவ) 

ஆய்வுக் காலத்தில் ஒரு 
முகற. 

 

 

11.3.1 நிலச ்சூழல் 

வ.எண் நிரல I நிரல -II பகுதி (கிமீ2) சதவிதம் (%) 

1 
கே்ேப்பே்ே 

நிலம் 
கே்ேப்பே்ே நிலம் 

88.95 25.79 

2 விவசாய நிலம் பயிரக்ை் 52.79 15.31 

3 தரிசு நிலம் 

மதாே்ேம் 141.96 41.17 

ஸ்க்ரப்/புதர ் 49 14.21 

ஹவற்று நிலம் 5.63 1.63 

4 நீர ்நிகல நீர ்நிகல 0.4 0.11 

5 மற்றகவகை் சுரங்க நிலம் 5.8 1.68 

  பமாத்தம் 344.8 100 
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7.85.5 ஹெக்மேர ்புதிய முன்ஹமாழியப்பே்ே பகுதி, ஆய்வுப் பகுதிக்குை் உை்ை ஹமாத்த 

சுரங்கப் பகுதியில் 0.13% பங்கைிக்கிறது. சுரங்க நேவடிக்கககைின் இந்த சிறிய 

சதவீதம் சுற்றுசச்ூழலில் குறிப்பிேத்தக்க தாக்கத்கத ஏற்படுத்தாது 

 

 

படம் 11.2: 10 கிமீ சுற்றளரவ உள்ளடக்கிய மடாமபாஷீட் வரைபடம் 
 

11.3.1  மண் சூழல் 

இயற்பியல் பண்புகள் - 

• மண் மாதிரிகைின் இயற்பியல் பண்புகை் அகமப்பு, ஹமாத்த அேரத்்தி, 

மபாமராசிே்டி மற்றும் நீர ் பிடிக்கும் திறன் ஆகியவற்றிற்காக ஆய்வு 

ஹசய்யப்பே்ேது. ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் அகமப்பு 

கைிமண் கைிமண் மண் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை மண்ணின் ஹமாத்த 

அேரத்்தி 1.27 முதல் 1.33 g/cm3 வகர மாறுபடும். 

• மண் மாதிரிகைின் நீரப்்பிடிப்புத் திறன் மற்றும் மபாமராசிே்டி நடுத்தரமாக 

அதாவது 4.84 முதல் 35.35% வகர காணப்படுகின்றன. 
 

இைசாயன பண்புகள் - 

1. மண்ணின் தன்கம சற்று காரமானது முதல் வலுவான காரமானது pH வரம்பு 7.11 

முதல் 7.51 வகர இருக்கும் 

2. கிகேக்கக்கூடிய கநே்ரஜன் உை்ைேக்க வரம்பு 0.063 முதல் 0.091 mg/kg வகர 

3. கிகேக்கக்கூடிய ஹபாே்ோசியம் வரம்பு 32 முதல் 47.6 mg/kg வகர 
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11.3.2  நீை் சூழல் 

 

மமற்பைப்பு நீை் 

மமற்பரப்பு நீரின் இயற்பியல்-மவதியியல் பண்புகை் மமமல உை்ை அே்ேவகணயில் 

வழங்கப்பே்டுை்ைன மற்றும் தரநிகலகளுேன் ஒப்பிேப்படுகின்றன. மசகரிக்கப்பே்ே 

நீர ்மாதிரிகைின் pH 7.36 மற்றும் 7.56 மற்றும் ஏற்றுக்ஹகாை்ைக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதல் 

8.5 வகர இருந்தது. ஹமாத்த ககரந்த திேப்ஹபாருை்கை் அகனத்து மாதிரிகைிலும் 251 

மற்றும் 435 mg/L வரம்பில் காணப்பே்ேன. 2 இேங்கைில் மசகரிக்கப்பே்ே அகனத்து 

மாதிரிகளுக்கும் ஹமாத்த கடினத்தன்கம 176 மற்றும் 212 mg/L. 

 

அகனத்து மாதிரிகைிலும், இரும்பு உை்ைேக்கம் 0.48 மற்றும் 2.13 mg/L, கநே்மரே் 0.023 

மற்றும் 5.73 mg/l, ஃவுளூகரடு 0.21 மற்றும் 1.23 mg/L, குமைாகரடு 21.31 மற்றும் 38.57 mg/L, 

சல்மபே் 352.9 mg/L ஆக இருந்தது. L, கால்சியம் 25.6 மற்றும் 27.4 mg/L மற்றும் 

ஹமக்னீசியம் 11.66 மற்றும் 20.9 mg/L. ஹபரும்பாலானவற்றில் ஒே்டுஹமாத்த மமற்பரப்பு 

நீரின் தரம் நன்றாக இருப்பதாகக் கண்ேறியப்பே்ேது. கன உமலாகங்கைின் 

உை்ைேக்கத்தின் அைவுகை் அனுமதிக்கப்பே்ே வரம்புகளுக்குை் இருப்பது 

கண்ேறியப்பே்ேது. 
 

நிலத்தடி நீை் 

நிலத்தடி நீரின் இயற்பியல்-மவதியியல் பண்புகை் மமமல உை்ை அே்ேவகணயில் 

வழங்கப்பே்டுை்ைன மற்றும் தரநிகலகளுேன் ஒப்பிேப்படுகின்றன. மசகரிக்கப்பே்ே 

நீர ் மாதிரிகைின் pH 7.98 முதல் 8.31 வகர மற்றும் ஏற்றுக்ஹகாை்ைக்கூடிய வரம்பு 6.5 

முதல் 8.5 வகர இருந்தது. ஹமாத்த ககரந்த திேப்ஹபாருை்கை் அகனத்து 

மாதிரிகைிலும் 1411 முதல் 1786 மி.கி/லி வரம்பில் காணப்பே்ேன. 7 இேங்கைில் 

மசகரிக்கப்பே்ே அகனத்து மாதிரிகளுக்கும் ஹமாத்த கடினத்தன்கம 397 முதல் 760 

mg/L வகர மாறுபடுகிறது. 

 

அகனத்து மாதிரிகைிலும், இரும்புச ் 0.19 முதல் 0.81 மி.கி/லி, கநே்மரே் 11 முதல் 23.6 

மி.கி./லி, ஃவுளூகரடு 0.33 முதல் 0.97 மி.கி/லி, குமைாகரடு 76.32 முதல் 398.8 மி.கி/லி, 

சல்மபே் 21 முதல் 311 வகர இருக்கும். காரத்தன்கம 213 முதல் 512 mg/L, கால்சியம் 25.6 

to 157.6 mg/L மற்றும் ஹமக்னீசியம் 32 முதல் 93.31 mg/L வகர. ஒே்டுஹமாத்த நிலத்தடி 

நீரின் தரம் நன்றாக இருப்பது கண்ேறியப்பே்ேது. கன உமலாகங்கைின் 

உை்ைேக்கத்தின் அைவுகை் அனுமதிக்கப்பே்ே வரம்புகளுக்குை் இருப்பது 

கண்ேறியப்பே்ேது. 

 
 

11.3.3 காற்று சூழல் 

காற்று சூழல் குறித்த அடிப்பகே ஆய்வுகைில் குறிப்பிே்ே காற்று மாசு அைவுருக்கை் 

மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றில் அவற்றின் தற்மபாகதய நிகலகை் ஆகியகவ அேங்கும். 

முன்ஹமாழியப்பே்ே குவாரிகயச ்சுற்றியுை்ை 10 கிமீ சுற்றைவு ஆய்வு மண்ேலத்கதப் 

ஹபாறுத்து சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அடிப்பகேத் தகவகல உருவாக்குகிறது. 
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படம் 11.3: விண்ட் மைாஸ் வரைபடம் 

 (மாரச் ் முதல் மம 2022 வகர) சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பின் முடிவுகை் 

அறிக்ககயில் வழங்கப்பே்டுை்ைன. தரவு மூன்று மாதங்களுக்கு இணங்கப்பே்ேது. 

கண்காணிப்புத் தரவுகைின்படி, PM10 79.4 முதல் 94.13 μg/m3 வகரயிலும், PM2.5 தரவு 39.66 

முதல் 53.96 μg/m3 வகரயிலும், SO2 10.9 முதல் 14.51 μg/m3 வகரயிலும், NO2 தரவு 21.74 

முதல் 24.73 μg/m3 வகரயிலும் இருக்கும். CPCB பரிந்துகரத்த NAAQS வரம்புகளுக்குை் 

மமமல உை்ை அைவுமகால் மாசுபடுத்திகைின் ஹசறிவு அைவுகை் நன்கு காணப்பே்ேன. 

11.3.4 இரைசச்ல் சூழல் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேப் பகுதியிலும் அகதச ்சுற்றியுை்ை 8 இேங்கைில் சுற்றுப்புற 

இகரசச்ல் அைவுகை் அைவிேப்பே்ேன. அகனத்து கண்காணிப்பு இேங்கை் மற்றும் 

கிராமங்கைில் சுற்றுப்புற இகரசச்ல் அைவுகை் பகல் மநரத்திற்கு 55 dB(A) மற்றும் இரவு 

மநரத்திற்கு 45 dB(A) அனுமதிக்கப்பே்ே வரம்புகளுக்குை் அனுசரிக்கப்பே்ேது. 
 

11.3.5 சுற்றுசச்ூழல் சூழல் 

புலத்தில் ஆய்வு நேத்துவதன் மூலம் முதன்கம தரவு மசகரிப்பில் ஈடுபே்டுை்ை ஆய்வு, 

முன்னர ் ஹவைியிேப்பே்ே அறிக்கககை் மற்றும் பதிவுகைில் உை்ை மலர ் மற்றும் 

விலங்கினங்கைின் பதிவுககை ஆய்வு ஹசய்தல். தகவலின் பகுப்பாய்வு என்பது திே்ே 

தைத்தின் சூழலில் சாத்தியமான மாற்றத்தின் பாரக்வயாகும். விலங்கினங்கைின் 

கணக்ஹகடுப்புக்கு, மநரடி மற்றும் மகறமுக கண்காணிப்பு முகறகை் 

பயன்படுத்தப்பே்ேன. 

 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சே்ேம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குை் கவனிக்கப்பே்ே 

அே்ேவகண I வகக விலங்குகை் இல்கல, மமலும் IUCN இன் படி எந்த உயிரினமும் 
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பாதிக்கப்பேக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது அசச்ுறுத்தும் வகககைில் இல்கல. ஆய்வுப் 

பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் பே்டியல் இனங்கை் எதுவும் இல்கல. எனமவ 

குறுகிய காலத்தில் இந்த சிறிய ஹசயல்பாடு சுற்றியுை்ை தாவரங்கை் மற்றும் 

விலங்கினங்கைில் குறிப்பிேத்தக்க தாக்கத்கத ஏற்படுத்தாது. 

 

11.3.6  சமூக பபாருளாதாை சூழல் 

இப்பகுதியின் மக்கை்ஹதாகக அகமப்பு, அடிப்பகே வசதிககை வழங்குதல், வீடு, 

கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ மசகவகை், ஹதாழில், நீர ் வழங்கல், சுகாதாரம், 

தகவல் ஹதாேரப்ு, மபாக்குவரத்து, நிலவும் மநாய்கைின் முகற மற்றும் மகாவில்கை், 

வரலாற்று நிகனவுசச்ின்னங்கை் மபான்ற அம்சங்களும் அேங்கும். அடிப்பகே 

மே்ேத்தில். இது திே்ேத்தின் தன்கம மற்றும் அைகவப் ஹபாறுத்து சாத்தியமான 

தாக்கத்கத காே்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். கணக்ஹகடுக்கப்பே்ே 

கிராமங்கைின் சமூகப் ஹபாருைாதார ஆய்வு அதன் மக்கை்ஹதாகக, சராசரி குடும்ப 

அைவு, கல்வியறிவு விகிதம் மற்றும் பாலின விகிதம் மபான்றவற்கறப் பற்றிய 

ஹதைிவான பேத்கத அைிக்கிறது. மக்கை் ஹதாககயில் ஒரு பகுதியினர ் தங்கை் 

அன்றாே வாழ்க்கககய நேத்த நிரந்தர மவகலயின்றி அவதிப்படுவதும் 

கண்ேறியப்பே்டுை்ைது. நீண்ே கால அடிப்பகேயில் தங்களுகேய 

நிகலத்தன்கமக்காக ஓரைவு வருமானம் ஈே்ே மவண்டும் என்பமத அவரக்ைின் 

எதிரப்ாரப்்பு. முன்ஹமாழியப்பே்ே திே்ேங்கை், அப்பகுதியில் உை்ை மவகல வாய்ப்கப 

மமம்படுத்துவதன் மூலம் உை்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிகம மவகலககை 

வழங்குவகத மநாக்கமாகக் ஹகாண்டிருக்கும் மற்றும் அகதஹயாே்டி சமூக தரத்கத 

மமம்படுத்தும். 
 

11.4 எதிை்பாைக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் - அரனத்து முன்பமாழியப்பட்ட குவாைிகளுக்கும் பபாதுவானது 

சுரங்க நேவடிக்ககயுேன் சுற்றுசச்ூழகலத் தக்ககவக்க, தற்மபாதுை்ை சுற்றுசச்ூழல் 

சூழ்நிகலயில் ஆய்வுககை மமற்ஹகாை்வது மற்றும் பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகைின் 

தாக்கத்கத மதிப்பிடுவது அவசியம். நிகலயான வைங்ககைப் 

பிரித்ஹதடுப்பதற்கான ஹபாருத்தமான மமலாண்கமத் திே்ேங்ககை உருவாக்க இது 

உதவும். 

 

11.4.1 நிலச ்சூழல்: 

எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

• நில பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தற்காலிக மாற்றம். 

• நிலப்பரப்பில் மாற்றம்: சுரங்கத்தின் ஆயுே்காலத்தின் முடிவில் குத்தககப் 

பகுதியின் நிலப்பரப்பு மாறும். 

• கனரக வாகனங்கை் ஹசல்வதால் சில மநரங்கைில் விவசாய நிலங்கை், மக்கை் 

வசிக்கும் இேங்களுக்கு தூசி, சத்தம் மபான்றவற்றால் பிரசக்ன ஏற்படுவதுேன், 

மபாக்குவரத்து பாதிப்பும் ஏற்படுகிறது. 

• குழிகைால் நிலம் சீரழிவதால் கமய மண்ேலத்தின் அழகியல் சூழல் 

பாதிக்கப்பேலாம். 

• மகழக்காலத்தில் மண் அரிப்பு மற்றும் வண்ேல் நிகறந்த நீர ் நீர ் வழிகைில் 

நுகழவதற்கான சாத்தியக்கூறுககை அதிகரிக்கிறது. 

சரியான கவனிப்பு எடுக்கப்போவிே்ோல், ஹவைிப்படும் மவகலப் பகுதியிலிருந்து 

கழுவி, நீர ்ஓே்ேத்கத தகே ஹசய்யலாம் மற்றும் நீர ்ஓே்ேத்தின் வண்ேல் மண்கணயும் 

ஏற்படுத்தும். 
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தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• சுரங்க ஹசயல்பாடு படிப்படியாக ஹதாகுதிகைில் மே்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

எக்ஸ்கமவசன் படிப்படியாக மமற்ஹகாை்ைப்படும், மமலும் பசும அரண் கே்ேம் 

வாரியான மமம்பாடு மபான்ற பிற குகறப்பு நேவடிக்கககளுேன். 

• குவாரி குழிககைச ் சுற்றிலும் காரே்்லாண்ே் வடிகால் அகமத்தல் மற்றும் 

மகழயின் மபாது நிலத்தடி நீரால் மண் அரிப்கபத் தடுக்கவும் மற்றும் 

முன்ஹமாழியப்பே்ே பகுதியில் பல்மவறு பயன்பாே்டிற்காக புயல் நீகர 

மசகரிக்கவும் குகறந்த உயரத்தில் ஆக்கப்பூரவ்மான இேத்தில் தடுப்பு அகண 

கே்டுதல். 

• பாதுகாப்பு வலயத்திற்குை் எல்கலயில் பசுகம பே்கே மமம்பாடு. 

ஹவே்டிஹயடுக்கப்பே்ே குழியில் மசமிக்கப்படும் சிறிய அைவு தண்ணீர ்பசுகமக்கு 

பயன்படுத்தப்படும் 

• பயன்படுத்தப்போத பகுதி, ஹவே்ேப்பே்ே குழிகைின் மமல் ஹபஞ்சுகை், 

பாதுகாப்புத் தகே மபான்றவற்றில் தடித்த மதாே்ேம் மமற்ஹகாை்ைப்படும்.  

• கருத்தியல் நிகலயில், குவாரியின் நில பயன்பாே்டு முகற பசுகம அரண் 

பகுதி மற்றும் தற்காலிக நீரத்்மதக்கமாக மாற்றப்படும். 

• அழகியல் அடிப்பகேயில், குவாரிகயச ் சுற்றியுை்ை இயற்ககத் தாவரங்கை் 

தக்ககவக்கப்படும் (உதாரணமாக, 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தகே மற்றும் பிற 

பாதுகாப்பு வழங்கப்படுவது) தூசி ஹவைிமயற்றத்கதக் குகறக்க உதவும். 

• கருத்தியல் கே்ேத்தில் முகறயான மவலிகை் அகமக்கப்படும், ஹபாதுமக்கை் 

மற்றும் கால்நகேகை் உை்மநாக்கி நுகழவகதத் தடுக்க, 24 மணி மநரமும் 

பாதுகாப்பு மபாேப்படும். 

11.4.2  நீை் சூழல்  

எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

• சுரங்கம் மற்றும் அதனுேன் ஹதாேரப்ுகேய ஹசயல்பாடுகைால் ஹபாதுவாக 

ஹதாேரப்ுகேய நீர ்மாசுபாே்டின் முக்கிய ஆதாரங்கை்: 

• வாகனங்ககை கழுவுவதன் மூலம் கழிவு நீகர உருவாக்குதல். 

• மமற்பரப்பு ஹவைிப்பாடு அல்லது மவகல ஹசய்யும் பகுதிகைில்   இருந்து 

கழுவுதல் 

• வீே்டு கழிவுநீர ்

• திே்ேப் பகுதியில் வடிகால் பாகதயில் இகேயூறு 

• கமன் குழி நீர ்ஹவைிமயற்றம் 

• குத்தகக பகுதியின் கீழ்பகுதியில் பருவமகழயின் மபாது     

 வண்ேல் சுகம அதிகரிப்பு 

• இது ஒரு சுரங்கத் திே்ேமாக இருப்பதால், ஹசயல்முகற      

 கழிவுகை் இருக்காது. இயந்திரங்ககை கழுவுவதால் ஏற்படும்    கழிவுகை் 

எண்ஹணய் மற்றும் கிரீஸ், இகேநிறுத்தப்பே்ே      திேப்ஹபாருே்ககை 

ஹவைிமயற்றும். 

• ஊறகவக்கும் குழியிலிருந்து ஹவைிமயறும் கழிவுநீர ்நிலத்தடி    நீர ்

மே்ேத்தில் ஊடுருவி அகத மாசுபடுத்துகிறது. 

• சுரங்கம் காரணமாக மமற்பரப்பு வடிகால் பாதிக்கப்பேலாம் 

• நீகர உறிஞ்சுவது நீரம்ே்ேத்கத குகறப்பதற்கு வழிவகுக்கும் 
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தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• தனி நபர ்சுரங்க குத்தககக்கு மசரத்்து காரே்்லண்ே் வடிகால்கை், தீரவ்ு ஹதாே்டி 

கே்ேப்படும். தனிப்பே்ே குத்தகககைின் காரல்ண்ே் வடிகால் ஹசே்டில்லிங் 

ஹதாே்டியுேன் இகணக்கப்பே்டு, தீரவ்ு ஹசய்யப்பே்ே பிறகு தண்ணீர ்

இயற்ககயான வடிகால்க்கு ஹவைிமயற்றப்படும். 

• சுரங்க குழியில் மகழநீர ் மசகரிக்கப்படும்கை்மற்றும் 15 mx 10m x 3m 

பரப்பைகவ அகமக்கும் ஹதாே்டியில் மசமித்து கவக்க அனுமதிக்கப்படும். 

மசகரிக்கப்படும் நீர,் தூசிகய அேக்குவதற்கும், தூசி உருவாகக்கூடிய 

இேங்களுக்கும், பசுகம மண்ேலத்கத வைரப்்பதற்கும் நியாயமான முகறயில் 

பயன்படுத்தப்படும். முன்ஹமாழிபவர ் மகழநீர ் மசகரிப்பின் ஒரு பகுதியாக 

மகழநீகர மசகரித்து பயன்படுத்துவார ்

• உை் சரிவுகளுேன் கூடிய ஹபஞ்சுககை வழங்குதல் மற்றும் வடிகால் மற்றும் 

கால்வாய்கைின் அகமப்பு மூலம், மகழ நீகர சுற்றியுை்ை வடிகால்கைில் 

இறங்க அனுமதிக்கிறது, இதனால் நீர ் கே்டுப்பாேற்ற ஓே்ேத்தினால் ஏற்படும் 

அரிப்பு மற்றும் நீர ்மதக்கத்தின் விகைவுககை குகறக்கிறது. 

• மகழயின் மபாது மசகரிக்கப்படும் நீகர தூசிகய அேக்குவதற்கும் 

சுரங்கங்களுக்குை் பசுகமயான ஹபல்ே் மமம்பாே்டிற்கும் மீண்டும் 

பயன்படுத்தவும் 

• எண்ஹணய்கை் மற்றும் கிரீஸ்ககை அகற்ற இகேமறிக்கும் 

ஹபாறிகை்/எண்ஹணய் பிரிப்பான்ககை நிறுவுதல். டிப்பர ் வாஷ்-ேவுன் வசதி 

மற்றும் இயந்திர பராமரிப்பு முற்றத்தில் இருந்து தண்ணீர,் அதன் 

மறுபயன்பாே்டிற்கு முன் இகேமறிக்கும் ஹபாறிகை்/எண்ஹணய் பிரிப்பான்கை் 

வழியாக ஹசல்லும்; 

• மகழக்காலங்கைில் இகேநிறுத்தப்பே்ே திேப்ஹபாருே்ககை 

நிகலநிறுத்துவதற்கு உதவ, flocculating அல்லது coagulating முகவரக்கைப் 

பயன்படுத்துதல்; 

• குவாரி குழி நீர ் மற்றும் அருகிலுை்ை கிராமங்கைில் நிலத்தடி நீரின் தரம் 

பற்றிய அவ்வப்மபாது பகுப்பாய்வு. 

• ML இல் வழங்கப்படும் தை அலுவலகம் மற்றும் சிறுநீர ் கழிப்பகறகை் / 

கழிப்பகறகைில் இருந்து வீே்டு கழிவுநீர ் ஹசப்டிக் மேங்கில் 

ஹவைிமயற்றப்படுகிறது, அகதத் ஹதாேரந்்து ஊறகவக்கும் குழிகை். 

• சுரங்கத்தில் இருந்து ஹவைிமயறும் கழிவு நீர,் தூசிகய அேக்குவதற்கும், 

மரங்ககை வைரப்்பதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கு முன், ஹதாே்டிகைில் 

சுத்திகரிக்கப்படும்.  

• பருவமகழக்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி மமற்ஹகாை்ைப்படும். 

• திறந்தஹவைி கிணறு, ஆழ்துகை கிணறு மற்றும் மமற்பரப்பு நீர ்ஆகியவற்றில் 

உை்ை நீரின் தரத்கத ஹதாேரந்்து கண்காணித்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு 

ஹசய்தல் 

 

11.4.3  காற்று சூழல் 

எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

▪ எக்ஸ்கமவசன் மபாது, எக்ஸ்கமவசன், துகையிடுதல், ஹவடித்தல் மற்றும் 

ஹபாருே்கை், குறிப்பிே்ே ஹபாருை் (PM), சல்பர ் கே ஆக்கசடு மபான்ற வாயுக்கை், 

வாகன ஹவைிமயற்றத்தில் இருந்து கநே்ரஜன் ஆக்கசடுகை் மபான்ற பல்மவறு 

கே்ேங்கைில் காற்று மாசுபாடுகை் முக்கிய காற்று மாசுபடுத்திகை் உை்ைன. 
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▪ ஹவடிப்பு முழுகமயகேயாமல் ஹவடிப்பதால் ஏற்படும் நசச்ு வாயுக்கை் சில 

மநரங்கைில் காற்கற மாசுபடுத்தலாம். 

▪ சுரங்க நேவடிக்கககைில் இருந்து ஹவைிமயறும் தப்பிமயாடிய தூசி, தப்பிமயாடிய 

தூசிக்கு மநரடியாக ஹவைிப்படும் சுரங்கத் ஹதாழிலாைரக்ை் மீது விகைகவ 

ஏற்படுத்தக்கூடும். 

▪ அமத மநரத்தில், காற்றில் பரவும் தூசி நீண்ே தூரம் பயணித்து சுரங்க குத்தகக 

பகுதிக்கு அருகில் உை்ை கிராமங்கைில் குடிமயறலாம். 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

துரளயிடுதல் -மூலத்திலுை்ை தூசிகயக் கே்டுப்படுத்த, ஈரமான துகையிேல் 

பயிற்சி ஹசய்யப்படும். தண்ணீர ் பற்றாக்குகற உை்ை இேங்கைில், ே்ரில்-மொல் 

காலரின் வாயில் ேஸ்ே் ெூே் உேன் உலர ் துகையிடுவதற்கு ஹபாருத்தமான 

வடிவகமக்கப்பே்ே ேஸ்ே் எக்ஸ்ே்ராக்ேர ்வழங்கப்படும். 

 

ஈைமான துரளயிடுதலின் நன்ரமகள்:- 

• இந்த அகமப்பில் தூசி அதன் உருவாக்கத்திற்கு அருகில் அேக்கப்படுகிறது. 

தூசி அேக்குமுகற மிகவும் பயனுை்ைதாக இருக்கும் மற்றும் பணிசச்ூழல் 

ஹதாழில் வசதி மற்றும் ஆமராக்கியத்தின் புை்ைியில் இருந்து மமம்படுத்தப்படும். 

• தூசி இல்லாத வைிமண்ேலத்தால், இன்ஜின், கம்ப்ரசர ்மபான்றவற்றின் ஆயுை் 

அதிகரிக்கும். 

• டிரில் பிே்டின் ஆயுை் அதிகரிக்கும். 

• துரப்பணத்தின் ஊடுருவல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

• தூசி இல்லாத வைிமண்ேலத்தின் பாரக்வத் திறன் மமம்படுத்தப்படும், இதன் 

விகைவாக பாதுகாப்பான மவகல நிகலகமகை் ஏற்படும். 

 

பவடித்தல் - 

• உை்ளூர ் நிகலகமகளுக்கு ஏற்றவாறு ஹவடிக்கும் மநரத்கதயும், ஹவடிக்கும் 

முகத்தில் தண்ணீர ்ஹதைிக்கும் மநரத்கதயும் அகமக்கவும் 

• ஹவடிப்பகதத் தவிரக்்கவும், அதாவது ஹவப்பநிகல தகலகீழ் ஏற்பேக்கூடிய மற்றும் 

பலத்த காற்று குடியிருப்பு பகுதிககை மநாக்கி வீசும் மபாது 

• கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹவடிப்பு என்பது ஹபாருத்தமான ஹவடி மற்றும் குறுகிய கால 

ஹேே்ேமனே்ேரக்கை ஏற்றுக்ஹகாை்வது, காலர ்மண்ேலத்தில் மபாதுமான துகைககை 

உருவாக்குதல் மற்றும் நாைின் ஒரு குறிப்பிே்ே மநரத்திற்கு ஹவடிப்பகத 

கே்டுப்படுத்துதல், அதாவது மதிய உணவு மநரத்தில், ஒரு துகைக்கு 

கே்டுப்படுத்தப்பே்ே கே்ேணம் மற்றும் துகைக்கு கே்ேணம் ஹசலுத்துதல் ஆகியகவ 

அேங்கும். 

• ஹபாருை் ஏற்றுவதற்கு முன், ஹவடித்த ஹபாருே்கைின் மீது தண்ணீர ்ஹதைிக்கப்படும் 

• ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு ேஸ்ே் மாஸ்க் வழங்கப்படும் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

 

சுைங்க சாரல மற்றும் மபாக்குவைத்து - 

• மபாக்குவரத்தின் மபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க ஒரு நாகைக்கு இரண்டு முகற 

இழுத்துச ்ஹசல்லும் சாகலகைில் தண்ணீர ்ஹதைிக்கப்படும் 

• ஹபாருை் மபாக்குவரத்து பகல் மநரத்தில் மமற்ஹகாை்ைப்படும் மற்றும் ஹபாருை் 

ோரப்ாலின் மூலம் மூேப்பே்டிருக்கும் 

• தூசி உருவாகுவகதத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ைின் மவகம் 20 கிமீ/மணிக்கு 

குகறவாகமவ இருக்கும். 
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• இழுத்துச ் ஹசல்லும் சாகலகை் மற்றும் ஏற்றும் இேங்கைில் தண்ணீர ் ஹதைித்தல் 

ஒரு நாகைக்கு இரண்டு முகற மமற்ஹகாை்ைப்படும் 

• வாயு மாசுபாே்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுப் மபாக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

வாகனம் ஆகும்; எனமவ இயந்திரங்கைின் வாராந்திர பராமரிப்பு எரிப்பு 

ஹசயல்முகறகய மமம்படுத்துகிறது மற்றும் மாசுபாே்கேக் குகறக்கிறது. 

• உமலாகம் இல்லாத இழுத்துச ் ஹசல்லும் சாகலகை் பயன்பாே்டுக்கு வரும் முன் 

வாரந்மதாறும் சுருக்கப்படும். 

• கசிகவத் தடுக்க டிப்பரக்கை அதிகமாக ஏற்றுவது தவிரக்்கப்படும். 

• அகனத்து மபாக்குவரத்து வாகனங்களும் ஹசல்லுபடியாகும் PUC சான்றிதழ் 

கவத்திருப்பது உறுதி ஹசய்யப்படும் 

• தைரவ்ான ஹபாருே்கை் குவிந்து கிேப்பகத அகற்ற, இழுத்து ஹசல்லும் சாகலகை் 

மற்றும் சரவ்ீஸ் சாகலககை தரம் பிரித்தல் 

 

பசுரம அைண்- 

• டிப்பரக்ை்/டிரக்குகைின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவகதத் தடுக்க, பிரதான 

சுரங்கப் பாகதகை் முழுவதும் மரங்ககை நடுதல் மற்றும் சுரங்கச ் சாகலககை 

வழக்கமான தரப்படுத்துதல் ஆகியகவ நகேமுகறப்படுத்தப்படும். 

• திே்ேப் பகுதிககைச ் சுற்றி மபாதுமான அகலத்தில் பசுகம அரண் 

உருவாக்கப்படும் 

 

பதாழில்சாை் சுகாதாைம் - 

• ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு ேஸ்ே் மாஸ்க் வழங்கப்படும் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

• அகனத்து சுரங்கத் ஹதாழிலாைரக்ை் மற்றும் டிப்பர ் ஓே்டுநரக்ைிகேமய தூசி 

முகமூடிகை் அணிவதன் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணரக்வ உறுதி 

ஹசய்வதற்காக வருோந்திர மருத்துவ பரிமசாதகனகை், பயிற்சிகை் மற்றும் 

பிரசச்ாரங்கை் ஏற்பாடு ஹசய்யப்படும். 

• முன்ஹமாழியப்பே்ே தணிப்பு நேவடிக்கககைின் ஹசயல்திறகன 

மதிப்பிடுவதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுகற நேத்தப்படும். 

 

11.4.4  ஒலி சூழல் 

எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

ஒலி மாசுபாடு சுரங்கத் ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு ஒரு ஹபரிய சுகாதார ஆபத்கத 

ஏற்படுத்துகிறது. தற்மபாதுை்ை திறந்தஹவைி சுரங்கத ் திே்ேத்தில் துகையிடுதல், 

ஹவடித்தல், ஏற்றுதல் மற்றும் வாகனங்கைின் இயக்கத்தின் மபாது சத்தத்தின் 

ஆதாரங்கை் பின்வருமாறு கவனிக்கப்படுகின்றன.  

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• துகையிடும் மபாது கூரக்மயான டிரில் பிே்ககைப் பயன்படுத்துவது சத்தத்கதக் 

குகறக்க உதவும் 

• இரண்ோம் நிகல ஹவடிப்பு முற்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாகறககை 

உகேக்க கெே்ராலிக் ராக் பிமரக்கர ்பயன்படுத்தப்படும்; 

• முகறயான இகேஹவைி, சுகம, தண்டு மற்றும் உகந்த கே்ேணம்/தாமதத்துேன் 

கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹவடிப்பு பராமரிக்கப்படும்; 
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• பிைாஸ்டிங் சாதகமான வைிமண்ேல நிகல மற்றும் குகறவான மனித ஹசயல்பாடு 

மநரங்கைின் மபாது மின்சாரம் அல்லாத துவக்க அகமப்கபப் பயன்படுத்தி 

மமற்ஹகாை்ைப்படும்; 

• இகரசச்ல் ஏற்படுவகதக் குகறக்க ஒவ்ஹவாரு வாரமும் இயந்திரங்கைின் சரியான 

பராமரிப்பு, எண்ஹணய் மற்றும் கிரீஸ் ஆகியகவ ஹசய்யப்படும்; 

• அதிக அைவு சத்தத்கத உருவாக்கும் இயந்திரங்கைில் (HEMM) பணிபுரியும் 

ஹதாழிலாைரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிேப்பே்ே அகறககை வழங்குதல்; 

• அகனத்து இயந்திரங்கைிலும் கசலன்சரக்ை் / மஃப்லரக்ை் நிறுவப்படும்; 

• திே்ேப் பகுதிகயச ் சுற்றிலும், இழுத்துச ் ஹசல்லும் சாகலகைிலும் பசுகம 

அரண்/மதாே்ேம் உருவாக்கப்படும். மதாே்ேம் சத்தம் பரவுவகத குகறக்கிறது; 

• மமாசமான இகரசச்ல் நிகல விகைவுககைப் பற்றிய விழிப்புணரக்வ ஏற்படுத்த, 

வழக்கமான மருத்துவ பரிமசாதகன மற்றும் பணியாைரக்ளுக்கு முகறயான பயிற்சி. 
 

11.4.5  உயிைியல் சூழல் 

எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

திே்ேப் பகுதிக்குை் மதசிய பூங்கா மற்றும் ஹதால்ஹபாருை் நிகனவுசச்ின்னங்கை் 

எதுவும் இல்கல. புலம்ஹபயரந்்த தாழ்வாரங்கை், புலம்ஹபயரந்்த பறகவ-விலங்குகை், 

அரிய உை்ளூர ் மற்றும் அழிந்துவரும் இனங்கை் எதுவும் இல்கல. இப்பகுதியில் வன 

விலங்குகை் இல்கல. திே்ே தைத்தில் இனப்ஹபருக்கம் மற்றும் கூடு கே்டும் இேம் 

எதுவும் கண்ேறியப்பேவில்கல. 10 கிமீ சுற்றைவில் மதசிய பூங்கா மற்றும் 

வனவிலங்கு சரணாலயம் இல்கல. சுரங்கத்கதச ்சுற்றியுை்ை குப்கபகை் / கே்டுகை் 

தவறான விலங்குகை் நுகழவதற்கு நல்ல தகேயாக ஹசயல்படுகின்றன. 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்கதய கே்ேத்தில், சுரங்கப் பை்ைங்கைில் விலங்குகை் விழுவகதத் 
தடுக்க, ஹவே்டிஹயடுக்கப்பே்ே ஹவற்றிேத்கதச ் சுற்றிலும் கம்பி மவலி அகமக்க 

முன்ஹமாழியப்பே்ேது. 

 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

சுரங்க நேவடிக்கககைில் இருந்து உருவாகும் தூசி படிவதால் அப்பகுதியின் 

இயற்ககயான தாவரங்கை்/விலங்கு நிகலகைில் ஏற்படும் பாதகமான விகைவுககை 

குகறக்க, தூசி உற்பத்திகய தடுக்க அகனத்து தூசி நிகறந்த பகுதிகைிலும் தண்ணீர ்

ஹதைித்தல் மற்றும் நீர ் ஹதைித்தல் அகமப்புகை் உறுதி ஹசய்யப்படும். முகறயான 

மற்றும் நன்கு திே்ேமிேப்பே்ே மதாே்ேத ்திே்ேம் மமற்ஹகாை்ைப்படும். 

 அட்டவரண 11.10  பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

திட்டம் திட்டம் 

மைக்கன்று எண் பைப்பளவு (சதுை 
மீட்டைில்) 

P1 500 2000 

P2 524 2920 

P3 625 2500 

Total 1649 7420 
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11.4.6  சமூக பபாருளாதாை சூழல் 

எதிை்பாைக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

• இத்திே்ேத்தின் மூலம் மவகலவாய்ப்பு உருவாக்கம் மூலம் சுமார ் 95 நபரக்ளுக்கு 

மநரடி மவகலவாய்ப்பு கிகேக்கும். 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• ஆகல இயந்திரங்கை் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு 

நகேமுகறகை் பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான இகரசச்ல் 

பிரசச்கனககைத் தவிரக்்க உதவும். 

• மத்திய மாசுக் கே்டுப்பாே்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாே்டுதலின்படி திே்ேப் 

பகுதியிலும் அகதச ்சுற்றிலும் பசுகமப் அரண் உருவாக்கப்படும்.  

• கமயப் பகுதிக்குை் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்கபக் குகறக்க உரிய காற்று மாசுக் 

கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்கக எடுக்கப்படும்.  

• ஹதாழிலாைரக்ைின் பாதுகாப்பிற்காக, சுரங்கச ்சே்ேம் மற்றும் விதிகைின்படி 

ககயுகறகை், ஹெல்ஹமே்கை், பாதுகாப்பு காலணிகை், கண்ணாடிகை், 

ஏப்ரன்கை், மூக்கு முகமூடிகை் மற்றும் காதுககைப் பாதுகாக்கும் சாதனங்கை் 

மபான்ற தனிப்பே்ே பாதுகாப்பு உபகரணங்கை் வழங்கப்படும்.  

• இந்தத் திே்ேத்தில் இருந்து மநரடியாகவும் மகறமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, 
டிஎம்எஃப், என்எம்இடி மபான்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவாய் மூலம் மாநில 

மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்குப் பயனைிக்கவும். 

 

11.5  மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

• கீமழ உை்ை புவியியல் ஆய்வு மற்றும் ஆய்வுகைின்       

 அடிப்பகேயில் தைம் மதரந்்ஹதடுக்கப்பே்ேது: 

• குறிப்பிே்ே இேத்தில் கனிமங்கை் ஏற்படுதல். 

• ஹபாருே்கை் மற்றும் மனிதவைத்திற்கான மபாக்குவரத்து வசதி. 

• சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் தணிப்பு சாத்தியக்கூறுகைின்       

 ஒே்டுஹமாத்த தாக்கம் 

• சமூக-ஹபாருைாதார பின்னணி. 
• கனிம கவப்பு இயற்ககயில் குறிப்பிே்ே தைம்; எனமவ இந்த   

 திே்ேத்திற்கு மாற்று இேம் மதடும் மகை்வி எழவில்கல. 

 

11.6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

ஹபாதுவாக ஒரு தாக்க மதிப்பீே்டு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் மமற்ஹகாை்ைப்படுகிறது 

மற்றும் தரவு இயற்கக அல்லது மனித நேவடிக்கககைால் தூண்ேப்பே்ே அகனத்து 

மாறுபாடுககையும் ஹகாண்டு வர முடியாது. எனமவ சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் 

மாற்றங்ககைக் கருத்தில் ஹகாை்ை சுற்றுசச்ூழல் அைவுருக்கைின் வழக்கமான 

கண்காணிப்பு திே்ேம் அவசியம். 

கண்காணிப்பின் மநாக்கம் – 

 

• கே்டுப்பாே்டு நேவடிக்கககைின் ஹசயல்திறகன சரிபாரக்்க அல்லது 

மதிப்பீடு ஹசய்ய; 

• எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீே்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தைத்கத நிறுவுதல். 
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11.6.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பசல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

சுரங்க மேைாளர் 

சுற்றுசச்ூழல் 
விஞ்ஞானி 

MoEF/SPCB & NABET 
அங்கீகாரம் ஹபற்ற 

சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகரால் 
அங்கீகரிக்கப்பே்ே 

ஹவைிப்புற ஆய்வகம் 

மவதியியலாை
ர ்(1) 

CSR மமலாைர ்
(1) 

மதாே்ேக்ககல 
நிபுணர ்(1) 

தண்ணீர ்ஹதைிப்பான் 
ஆபமரே்ேர ்(1) 
திறகமயற்ற 

ஹதாழிலாைரக்ை் (1) 

குத்தககதாரர ்
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அட்டவரண 11.13: பிந்ரதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு அட்டவரண 

வ. 

எ
ண் 

சுற்றுசச்ூழ
ல் 

பண்புகள் 

இடம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் கால 

அளவு 
அதிை்பவண் 

1 காற்று தரம் 
2 இேங்கை் (1 

மகார ்& 1 
பஃபர)் 

24 மணி 
மநரம் 

6 
மாதங்களுக்கு 

ஒருமுகற 

ஃப்யூஜிடிவ் 
ேஸ்ே், PM2.5, 

PM10, SO2 
மற்றும் NOx. 

2 
வானிகல 

ஆய்வு 

காற்றின் தரக் 
கண்காணிப்பு 

& IMD 
இரண்ோம் 

நிகலத் தரவு 
ஹதாேங்குவத

ற்கு முன் 
என்னுகேய 

தைத்தில் 

மணிமநர
ம் / 

தினசரி 

ஹதாேரச்ச்ியா
ன ஆன்கலன் 
கண்காணிப்பு 

காற்றின் 
மவகம், 

காற்றின் 
திகச, 

ஹவப்பநிகல, 
ஈரப்பதம் 

மற்றும் 
மகழப்ஹபாழி

வு 

3 
நீர ்தர 

கண்காணி
ப்பு 

2 இேங்கை் 
(1SW & 1 GW) 

- 
6 

மாதங்களுக்கு 
ஒருமுகற 

IS:10500, 1993 & 
CPCB 

விதிமுகறகைி
ன் கீழ் 

குறிப்பிேப்பே்
ே 

அைவுருக்கை் 

4 நீரியல் 

குறிப்பிே்ே 
கிணறுகைில் 

சுமார ்1 
கிமலாமீே்ேர ்
ஹதாகலவில் 

உை்ை 
திறந்தஹவைி 
கிணறுகைில் 

நீரம்ே்ேம் 

- 
6 

மாதங்களுக்கு 
ஒருமுகற 

bgl இல் ஆழம் 

5 சத்தம் 
2 இேங்கை் (1 

மகார ்& 1 
பஃபர)் 

மணிமநர
ம் - 1 நாை் 

6 
மாதங்களுக்கு 

ஒருமுகற 

Leq, Lmax, Lmin, 
Leq Day & Leq 

Night 

6 அதிரவ்ு 
அருகிலுை்ை 

குடியிருப்பில் 
(அறிக்ககயில்) 

– 
ஹவடிப்பு 

நேவடிக்ககயி
ன் மபாது 

உசச் துகை் 
மவகம் 

7 மண் 
2 இேங்கை் (1 

மகார ்& 1 
பஃபர)் 

– 
ஆறு 

மாதங்களுக்கு 
ஒருமுகற 

உேல் மற்றும் 
இரசாயன 
பண்புகை் 

8 
பசுகம 
அரண் 

திே்ேப் 
பகுதிக்குை் 

தினசரி மாதாந்திர பராமரிப்பு 
 

11.7  கூடுதல் ஆய்வுகள் 

11.7.1  இடை ்மதிப்பீடு 

2002 டிசம்பர ் 31 ஆம் மததியிே்ே சுற்றறிக்கக எண்.13 இன் படி, தன்பாத் சுரங்கப் 

பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) வழங்கிய குறிப்பிே்ே இேர ் மதிப்பீே்டு 

வழிகாே்டுதலின் அடிப்பகேயில் இேர ் மதிப்பீே்டிற்கான வழிமுகற அகமந்துை்ைது. 

டிஜிஎம்எஸ் இேர ்மதிப்பீே்டு ஹசயல்முகற மநாக்கம் பணிசச்ூழல் மற்றும் அகனத்து 
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ஹசயல்பாடுகைிலும் இருக்கும் மற்றும் சாத்தியமான அபாயங்ககைக் கண்ேறிந்து, 

உேனடி கவனம் மதகவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிகம அைிப்பதற்காக அந்த 

ஆபத்துகைின் அபாய அைகவ மதிப்பிடுதல். மமலும், இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் 

ஹபாறுப்பான வழிமுகறகை் அகேயாைம் காணப்பே்டு, அவற்றின் கே்டுப்பாே்டு 

நேவடிக்கககை், கால அே்ேவகணயில் அகமக்கப்பே்டுை்ைகவ, துல்லியமான 

ஹபாறுப்புகளுேன் பதிவு ஹசய்யப்படுகின்றன. DGMS, DGMS வழங்கிய உமலாக 

சுரங்கத்கத நிரவ்கிப்பதற்கான தகுதிச ்சான்றிதகழ கவத்திருக்கும் தகுதி வாய்ந்த 

சுரங்க மமலாைரின் வழிகாே்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி நேவடிக்ககயும் 

மமற்ஹகாை்ைப்படும். இேர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துககைத் தடுப்பதற்கும், அது 

நிகழாமல் தடுக்க மதகவயான நேவடிக்ககககை எடுப்பதற்கும் ஆகும். 

 

11.7.2  மபைிடை் மமலாண்ரம திட்டம் 

மபரிேர ் மமலாண்கமத் திே்ேம், உயிர ் பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூழகலப் பாதுகாத்தல், 

நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்திகய மறுசீரகமத்தல் மற்றும் காப்புச ்

ஹசயல்பாடுககை இமத முன்னுரிகம வரிகசயில் உறுதி ஹசய்வகத மநாக்கமாகக் 

ஹகாண்டுை்ைது. 

மபரிேர ் மமலாண்கம திே்ேத்தின் மநாக்கம், சுரங்கம் மற்றும் ஹவைிப்புற 

மசகவகைின் ஒருங்கிகணந்த வைங்ககைப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்கற 

அகேவதாகும்: 

• பாதிக்கப்பே்ேவரக்ைின் மீே்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிசக்ச;  

• மற்றவரக்கைப் பாதுகாக்கவும்;  

• ஹசாத்து மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் மசதத்கத குகறத்தல்;  

• ஆரம்பத்தில் சம்பவத்கதக் கே்டுப்படுத்தி இறுதியில் கே்டுக்குை் ஹகாண்டு 

வரவும்;  

• பாதிக்கப்பே்ே பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும் 

• அவசரநிகலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிகலகை் பற்றிய அடுத்த 

விசாரகணக்கு ஹதாேரப்ுகேய பதிவுகை் மற்றும் உபகரணங்ககை பாதுகாத்தல் 

 

11.7.3  ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

அட்டவரண 11.12: குழுமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட மற்றும் தற்மபாதுள்ள 

சுைங்கங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் 
 

முன்பமாழியப்பட்ட குவாைிகள் "P1" 

சுரங்கத்தின் ஹபயர ் திரு. K. ராம் மமாகன் 

சரம்வ எண் 337/4A மற்றும் 337/4B 

நில வகக வனமற்ற நிலம் / பே்ோ நிலம் 

அைவு 3.10.0 Ha 

குத்தகக காலம் 5 ஆண்டுகை் 

இறுதி குழி பரிமாணம் 

தற்மபாதுை்ை குழி அைவு 

130m (L) x 90m (W) x 32m (D) BGL 

130m (L) x 90m (W) x 18m (D) BGL 

அே்சமரகக 10°53'01.51''N to 10°53'11.66''N 

தீரக்்கமரகக 77°04'48.90''E to 77°04'53.83''E 

மிக உயரந்்த உயரம் 402m AMSL 

இயந்திரங்கை் முன்ஹமாழியப்பே்ேது 
ஜாக் மெமர ்(1.2m to 2.0m) 7 

கம்பிரசர ்(400 psi) 2 
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எக்ஸ்கமவே்ேர ்பக்கே் & ராக் 

பிமரக்கர ்இகணக்கப்பே்டுை்ைது 

2 

டிப்பரக்ை் (20 tonnes Capacity) 4 

முன்ஹமாழியப்பே்ே ஹவடிக்கும் முகற கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹவடிக்கும் முகற 

மனிதவைம் முன்ஹமாழியப்பே்ேது 33 Nos 

ஹமாத்த திே்ேச ்ஹசலவு Rs. 8,90,000/- 

தற்மபாதுள்ள குவாைிகள் "P2" 

சுரங்கத்தின் ஹபயர ் திரு. R. K. பிரபு 

சரம்வ எண் 46/1 மற்றும் 47 

நில வகக வனம் அல்லாத பே்ோ நிலம் 

அைவு 2.09.5 Ha 

குத்தகக காலம் 5 ஆண்டுகை் 

இறுதி குழி பரிமாணம் 184m (L) x 86m (W) x 42m (D) BGL 

அே்சமரகக 10°52'54.01"N to 10°53'01.74"N 

தீரக்்கமரகக 77°04'20.52"E to 77°04'25.29"E 

மிக உயரந்்த உயரம் 390m AMSL 

இயந்திரங்கை் முன்ஹமாழியப்பே்ேது 

ஜாக் மெமர ்(1.2m to 2.0m) 7 

கம்பிரசர ்(400 psi) 2 

எக்ஸ்கமவே்ேர ்பக்கே் & ராக் 

பிமரக்கர ்

இகணக்கப்பே்டுை்ைது 

2 

 

 

`டிப்பரக்ை் (20 tonnes Capacity) 3 

முன்ஹமாழியப்பே்ே ஹவடிக்கும் முகற கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹவடிக்கும் முகற 

மனிதவைம் முன்ஹமாழியப்பே்ேது 33 Nos 

ஹமாத்த திே்ேச ்ஹசலவு Rs. 82,90,000/- 

தற்மபாதுள்ள குவாைிகள் "P3" 

சுரங்கத்தின் ஹபயர ் திரு. E. ஆனந்தகுமார ்

சரம்வ எண் 
245/2A (பகுதி), 246/1A (பகுதி), 246/2, 248/2B 

மற்றும் 248/5B 

நில வகக வனம் அல்லாத பே்ோ நிலம் 

அைவு 2.66.0 Ha 

குத்தகக காலம் 5 ஆண்டுகை் 

இறுதி குழி பரிமாணங்கை் 

தற்மபாதுை்ை குழி அைவு -IN 

தற்மபாதுை்ை குழி அைவு -II 

158m (L) x 171m (W) x 48m (D) BGL 

153m (L) x 103m (W) x 30m (D) BGL 

  97m (L) x 64m (W) x 23m (D) BGL 

அே்சமரகக 10°53'00.20''N to 10°53'07.15''N 

தீரக்்கமரகக 77°04'35.36''E to 77°04'41.56''E 

மிக உயரந்்த உயரம் 395m AMSL 

இயந்திரங்கை் முன்ஹமாழியப்பே்ேது 

ஜாக் மெமர ்(1.2m to 2.0m) 6 

கம்பிரசர ்(400 psi) 2 

எக்ஸ்கமவே்ேர ்பக்கே் & ராக் 

பிமரக்கர ்இகணக்கப்பே்டுை்ைது 

2 

டிப்பரக்ை் (20 tonnes Capacity) 3 

முன்ஹமாழியப்பே்ே ஹவடிக்கும் முகற கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹவடிக்கும் முகற 
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மனிதவைம் முன்ஹமாழியப்பே்ேது 32 Nos 

ஹமாத்த திே்ேச ்ஹசலவு Rs. 88,23,000/- 

தற்மபாதுள்ள  குவாைிகள்"E1" 

சுரங்கத்தின் ஹபயர ் திரு. S. சக்திமவல் 

சரம்வ எண் 334/2 பி, 334/3 பி, 334/4 ஏ & 334/4 பி 

நில வகக வனம் அல்லாத பே்ோ நிலம் 

அைவு 2.28.5 Ha 

குத்தகக காலம் 24.11.2018 to 23.11.2023 

அே்சமரகக 10°53'24.24"N to 10°53'31.23"N 

தீரக்்கமரகக 77°04'51.46"E to77°04'57.51"E 

இயந்திரங்கை்முன்ஹமாழியப்பே்ேது 

ஜாக் மெமர ் 6 

அமுக்கி  2 

எக்ஸ்கமவே்ேர ்பக்கே் & ராக் 

பிமரக்கர ்

இகணக்கப்பே்டுை்ைது 

2 

 

 

`டிப்பரக்ை் (20 tonnes Capacity) 3 

இறுதி குழி பரிமாணம் 

 
163 m (L) x 120m (W) x 37 m (D) 

முன்ஹமாழியப்பே்ே ஹவடிக்கும் முகற கே்டுப்படுத்தப்பே்ே ஹவடிக்கும் முகற 

மனிதவைம் முன்ஹமாழியப்பே்ேது 11 Nos 

ஹமாத்த திே்ேச ்ஹசலவு Rs. 46,30,000/- 

 

முன்ஹமாழியப்பே்ே சுரங்கங்கைிலிருந்து 500 மீே்ேர ்சுற்றைவில் முன்ஹமாழியப்பே்ே 

சுரங்கங்கைிலிருந்து துகையிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல் மற்றும் எக்ஸ்கமவே்ேர ்

மற்றும் மபாக்குவரத்து நேவடிக்கககை் காரணமாக ஒே்டுஹமாத்த தாக்கம் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது மற்றும் ஹவடிப்பினால் ஏற்படும் காற்று மற்றும் இகரசச்ல் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் நில அதிரவ்ுகைில் ஹபரும் தாக்கத்கத எதிரப்ாரக்்கலாம். 

தற்மபாதுை்ை குவாரிகை் சுற்றுப்புறம் அல்லது தற்மபாகதய நிகலயில் காற்றின் தரம் 

மற்றும் சத்தம் ஆகியவற்கறக் ஹகாடுக்கிறது என்பதால் தற்மபாகதய கண்காணிப்பு 

ஹசய்யப்பே்ேது. 

அட்டவரண 11.13: அட்டவரண 11.13: முன்னறிவிக்கப்பட்ட காற்று அதிகைிப்பு 

மதிப்பு 

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

Inc Max Total Inc Max Total Inc Max Total Inc Max Total 

AAQ-1 2.8 83.5 86.3 1.7 42.04 43.74 1.1 12.94 14.04 1.3 22.96 24.26 

AAQ-2 1.3 81.67 82.97 0.8 42.61 43.41 0.6 11.89 12.49 0.7 23.59 24.29 

AAQ-3 2.7 95.41 98.11 1.6 57.28 58.88 1.1 15.79 16.89 1.3 27.41 28.71 

AAQ-4 1.3 83.62 84.92 0.8 42.16 42.96 0.6 12.58 13.18 0.7 23.64 24.34 

AAQ-5 2.7 96.58 99.28 1.6 56.91 58.51 1.1 15.59 16.69 1.3 26.96 28.26 

AAQ-6 1.3 96.78 98.08 0.8 56.85 57.65 0.6 14.94 15.54 0.7 26.51 27.21 

AAQ-7 1.3 94.15 95.45 0.8 53.91 54.71 0.6 16.38 16.98 0.7 26.51 27.21 

AAQ-8 2.7 83.1 85.8 1.6 43.2 44.8 1 13.24 14.24 1.1 23.7 24.8 

NAAQS 

(µg/m3) 
100 60 80 80 
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அட்டவரண 11.14 அதிகபட்ச தரை மட்ட பசறிவு 

வ.எண். மாசுபடுத்திகள் அதிகபட்சம். GLC அனுசைிக்கப்பட்டது, (µg/m3) தூைம் மற்றும் திரச 

1 PM10 13.3 1000 m கிழக்கு 

2 PM2.5 7.8 1000 m கிழக்கு 

3 SO2 5.5 1000 m கிழக்கு 

4 NO2 6.5 1000 m கிழக்கு 
 

அட்டவரண 11.15: கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்பு 

அதிக ஒலி 

நிரல பகாண்ட 

உபகைணங்கள் 

இருப்பிடம் 

ID 

பின்னணி 
மதிப்பு 

(நாள்) 

dB(A) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

பமாத்த 

கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தைநிரலகள் 

dB(A) 

துகையிடுதல் 
90 dB(A) 

N2 சகேய 
பாகையம், 

1.43 கி.மீ 

46.1 19.3 46.1 

55 

மண்ஹவே்டி 
85 dB(A) 

46.1 14.3 46.1 

டிப்பர ்
75 dB(A) 

46.1 4.3 46.1 

அமுக்கி 
85 dB(A) 

46.1 14.3 46.1 

எக்ஸ்கமவே்ேர ்
102 dB(A) 

46.1 31.3 46.2 

 

 

அட்டவரண 11.16:  குழுமத்தில் இருந்து எதிை்பாைக்்கப்படும் நில அதிை்வுகள் 
 

பவடிப்பு 
தளத்தில் 
இருந்து 
தூைம், மீ 

பவடிபபாருள்/பவடிப்பு அளவு, கி.கி  

(பவவ்மவறு முன்பமாழியப்பட்ட 
திட்டத்திற்கு) 

பிபிவி, மிமீ/வி  

(பவவ்மவறு முன்பமாழியப்பட்ட 
திட்டத்திற்கு) 

P1 P2 P3 E1 P1 P2 P3 E1 

50 96 81 63 63 53.2 47.7 40.7 40.7 

100 96 81 63 63 22.1 19.9 16.9 16.9 

150 96 81 63 63 13.2 11.9 10.1 10.1 

200 96 81 63 63 9.2 8.3 7.1 7.1 

250 96 81 63 63 6.9 6.2 5.3 5.3 

300 96 81 63 63 5.5 4.9 4.2 4.2 

350 96 81 63 63 4.5 4.1 3.5 3.5 

400 96 81 63 63 3.8 3.4 2.9 2.9 

450 96 81 63 63 3.3 3.0 2.5 2.5 

500 96 81 63 63 2.9 2.6 2.2 2.2 

550 96 81 63 63 2.6 2.3 2.0 2.0 

600 96 81 63 63 2.3 2.1 1.8 1.8 
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பவடிப்பு 
தளத்தில் 
இருந்து 
தூைம், மீ 

பவடிபபாருள்/பவடிப்பு அளவு, கி.கி  

(பவவ்மவறு முன்பமாழியப்பட்ட 
திட்டத்திற்கு) 

பிபிவி, மிமீ/வி  

(பவவ்மவறு முன்பமாழியப்பட்ட 
திட்டத்திற்கு) 

P1 P2 P3 E1 P1 P2 P3 E1 

650 96 81 63 63 2.1 1.9 1.6 1.6 

700 96 81 63 63 1.9 1.7 1.4 1.4 

750 96 81 63 63 1.7 1.6 1.3 1.3 
 

அட்டவரண 11.17: சமூக பபாருளாதாை நன்ரமகள் 
 

குறியீடு திட்டச ்பசலவு ரூ. CER @ 2% ரூ. 

P1 82,47,000 5,00,000 

P2 73,39,920 5,00,000 

P3 89,45,400 5,00,000 

E1 45,17,000 1,13,000 

பமாத்தம் 2,90,49,320 1613000 
 

MoEF & CC OM F.No.22-65/2017-IA.III, மததி: 01.05.2018 இன் படி CER ஒதுக்கீடு 
ஹசய்யப்பே்டுை்ைது. அலுவலக குறிப்பாகணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, அகனத்து 
சுரங்கங்களும் பசுகமக் கைத் திே்ேம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 மகாடிகை், அகவ 
EAC/SEAC இன் வழிகாே்டுதல்கை் மற்றும் ஹமாத்த CER ஹதாககயின்படி CER க்கு மூலதன 
முதலீே்டில் 2% பங்கைிக்க மவண்டும். குழுமத்திலிருந்து ரூ. 16,13,000/- 
 

அட்டவரண 11.18: 12 சுைங்கங்களில் இருந்து கிரடக்கும் மவரலவாய்ப்புப் 

பலன்கள் 

சுைங்க குறியீடு மநைடி மவரலவாய்ப்பு 
எண்கள் 

மரறமுக மவரலவாய்ப்பு 
எண்கள் 

P1 33 20 

P2 30 20 

P3 32 20 

E1 11 10 

பமாத்தம் 106 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அட்டவரண 11.19: பசுரம அைண் வளை்சச்ி குழுமத்தின் நன்ரமகள் 
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குறியீடு 

நடுவதற்கு 

முன்பமா
ழியப்பட்ட 

மைங்களி
ன் 

எண்ணிக்
ரக 

பதாடை்ந்து 

வாழ்தல் % 

பைப்பளவு 

ச.மீ 

இனத்தின் 

பபயை் 

வளை்க்கப்படு
ம் என 

எதிை்பாை்க்கப்
படும் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

P1 500 80% 2000 மவம்பு, 
புங்கன், 
மகசுவரி

னா மற்றும் 
பிற வே்ோர 

மரங்கை் 
மவம்பு 

400 

P2 524 80% 2920 419 

P3 625 80% 2500 500 
E1 - - - - 

பமாத்தம் 1649  7420 1319 

, 

 

சுரங்கத் திே்ேங்கைின் அடிப்பகேயில், மவம்பு, மகசுவரினா, புங்கன் மபான்ற பூரவ்ீக 

இனங்கைின் வைரச்ச்ி இருக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 1649 

எண்ணிக்ககயிலான மரங்கை் 5 ஆண்டுகளுக்குை் நேப்பே்டு, 80% உயிரவ்ாழும் 

விகிதத்துேன் 1319 இல் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 7420 சதுர மீே்ேர ்பரப்பைவில் மரங்கை். 
 

11.8  திட்டத்தின் நன்ரமகள் 

பசச்ாபாகையம் கிராமத்தில் சாதாரண கற்ககை ஹவே்டி எடுப்பதற்கான உத்மதச 
திே்ேம் 5 ஆண்டுகளுக்கு சாதாரண கல் மற்றும் கிராவகை உருவாக்குவகத 
மநாக்கமாகக் ஹகாண்டுை்ைது. இது அண்மித்த பகுதிகைில் சமூக-ஹபாருைாதார 
நேவடிக்ககககை மமம்படுத்துவமதாடு பின்வரும் நன்கமககையும் ஏற்படுத்தும். 

• மவகல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

• சமூக-ஹபாருைாதார நலனில் முன்மனற்றம் 

• உேல் உை்கே்ேகமப்பில் முன்மனற்றம் 

• சமூக உை்கே்ேகமப்பில் முன்மனற்றம் 

அட்டவரண: 11.20 CER பசலவு மற்றும் பசயல்பாடுகள் 

 பசயல்பாடு பசலவு 

திட்டம் P1 

5.  பசச்ாபாகையம் கிராமம் மற்றும் மதுக்ககர கிராமத்தில் மசாலார ்
ஹதரு விைக்கு நிறுவல் 

1,00,000 

6.  GHS பனப்பே்டி ஹபண்கை் மற்றும் ஆண்களுக்கு தனி கழிப்பகற 
கே்டுதல் 

1,00,000 

7.  வகுப்பு அகற மற்றும் பை்ைி வைாகத்தின் ஓவியம் 2,00,000 

8.  GHS பனப்பே்டி மமாே்ோர ்ஹபாருத்துதலுேன் மபாரஹ்வல் 
மதாண்டுதல் 

1,00,000 

பமாத்தம் 5,00,000 

திட்டம் P2 

5.  பனப்பே்டி கிராமத்தில் மபவர ்பிைாக்ஸ் நிறுவுதல் 2,00,000 

6.  காவிலிபாகையம் அரசு பை்ைியில் ஹபண்கை் மற்றும் ஆண்களுக்கு 
தனி கழிப்பகற கே்டும் பணி 1,00,000 

7.  வகுப்பு அகற மற்றும் பை்ைி வைாகத்தின் ஓவியம் 1,00,000 

8.  காவிலிபாகையம் அரசுப் பை்ைியில் ஆழ்துகை கிணறு மதாண்டும் 
மமாே்ோர ்ஹபாருத்தும் பணி 1,00,000 

பமாத்தம் 5,00,000 

திட்டம் P3 
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5.  ஹபான்னக்கனி கிராமத்தில் மபவர ்பிைாக்ஸ் அகமத்தல் 2,00,000 

6.  ஹபான்னக்கனி மமல்நிகலப்பை்ைியில் ஹபண்கை் மற்றும் 
ஆண்களுக்கு தனி கழிப்பகற கே்டுதல் 

1,00,000 

7.  வகுப்பு அகற மற்றும் பை்ைி வைாகத்தின் ஓவியம் 1,00,000 

8.  காவிலிபாகையம் அரசுப் பை்ைியில் ஆழ்துகை கிணறு மதாண்டும் 
மமாே்ோர ்ஹபாருத்தும் பணி 1,00,000 

பமாத்தம் 5,00,000 

 

11.9 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

சுரங்க நிரவ்ாகத்தால் உருவாக்கப்பே்ே சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கமத் திே்ேத்கத திறம்பே ஹசயல்படுத்துவகதயும், சுரங்க 

மமலாண்கம நிகல மூலம் சுற்றுசச்ூழல் சே்ே விதிகளுக்கு இணங்குவகத உறுதி 

ஹசய்வகதயும் உறுதி ஹசய்யும். 

மமற்கூறிய குழு இதற்கு ஹபாறுப்பாகும்: 

 

• நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் திேக்கழிவு 

ஆகியவற்கற கண்காணித்தல் 

• ஹவைிப்புற ஆய்வகம் மூலம் மசகரிக்கப்பே்ே நீர ்மற்றும் காற்று மாதிரிகைின் 

பகுப்பாய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, வரிகசப்படுத்துதல், காற்று மாசுக்கே்டுப்பாே்டு கருவிககை 

நிறுவுதல், கழிவு நீர ்சுத்திகரிப்பு நிகலயம், மபான்றவற்கற உை்ைேக்கிய மாசு 

கே்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நேவடிக்கககை்/ சாதனங்ககை 

ஹசயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல். 

• திே்ேத்தினுை் சுற்றுசச்ூழலுேன் ஹதாேரப்ுகேய ஹசயல்பாடுகை் மற்றும் ஹவைி 
நிறுவனங்களுேன் ஒருங்கிகணத்தல் 

• சுற்றியுை்ை கிராமங்கைில் உை்ை ஹதாழிலாைரக்ை் மற்றும் 

மக்கை்ஹதாககயின் சுகாதார புை்ைிவிவரங்ககை மசகரித்தல் 

• பசுகம பே்கே மமம்பாடு 

• சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திே்ேத்கத ஹசயல்படுத்துவதன் முன்மனற்றத்கத 

கண்காணித்தல் 

• சே்ேப்பூரவ் விதிகை், மாநில மாசுக் கே்டுப்பாே்டு வாரியம், சுற்றுசச்ூழல் 

மற்றும் வன அகமசச்கத்தின் விதிமுகறகை் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதியின் நிபந்தகனகை் மற்றும் நிறுவுவதற்கான ஒப்புதல்கை் மற்றும் 

ஹசயல்பே ஒப்புதல் ஆகியவற்றுேன் இணங்குதல். 

 

அட்டவரண 11.20 EMP பசலவு 

ஆண்டு விரல ரூ. 

P1 11,870,583 

P2 11,774,283 

P3 11,980,783 

குறிப்பு: இரண்ோம் ஆண்டு முதல், ஒவ்ஹவாரு ஆண்டும் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 5% ஹசலவு பணவீக்கத்துேன் 
மீண்டும் மீண்டும் மேட்ுமம கருதப்படுகிறது. 
 

 

11.10  முடிவுரை 
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பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகைின் மீது மநரம்கற மற்றும் எதிரம்கற விகைவுகைின் 

அடிப்பகேயில், தாக்கங்கைின் ஒே்டுஹமாத்த மதிப்பீே்டிலிருந்து, சுரங்க 

நேவடிக்கககை் சுற்றியுை்ை சூழலில் எந்த எதிரம்கறயான விகைகவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்று முடிவு ஹசய்யலாம். 

 

சுரங்க நேவடிக்கககைால் ஏற்படும் பாதிப்புககைத் தணிக்க, நன்கு திே்ேமிேப்பே்ே 

EMP மற்றும் விரிவான பிந்கதய திே்ேக் கண்காணிப்பு அகமப்பு வழக்கமான 

கண்காணிப்பு மற்றும் தைத்தில் உேனடியாக சரிஹசய்வதற்காக வழங்கப்படுகிறது. 

குழுமம் குவாரி நேவடிக்கககை் காரணமாக, திே்ேப் பகுதியிலும் அகதச ்சுற்றியுை்ை 

சமூகப் ஹபாருைாதார நிகலகமகை் கணிசமாக மமம்படுத்தப்படும். எனமவ, முன் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விகரவில் வழங்கப்படும். 
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அத்தியாயம் 12: ஆமலாசகைக்ரள பவளிப்படுத்துதல் 

 

12.1 ஆமலாசகைின் பவளிப்பாடு 

M/s Enviro Resources NABET சான்றிதழின்படி NABET அங்கீகாரம் ஹபற்ற EIA ஆமலாசகர:் 
NABET/EIA/1922/SA0133. Enviro Resources இன் பதிவு ஹசய்யப்பே்ே அலுவலகம் E-604, Crystal 
Plaza, New Link Road, Andheri (W), மும்கப 400 053, மகாராஷ்டிராவில் உை்ைது. NABET 
சான்றிதழ் பேம் 12.1 இல் ஹகாடுக்கப்பே்டுை்ைது.  
 

M/s Enviro Resources மதிப்புமிக்க வாடிக்ககயாைரக்ளுக்கு பின்வரும் சுற்றுசச்ூழல் 
ஆமலாசகன மசகவககை வழங்குவதில் ஈடுபே்டுை்ைது: 
1) மாநில அரசின் சுற்றுசச்ூழல் துகறயிேம் இருந்து சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ஹபறுதல். 

மற்றும் MoEF & CC, GOI 

2) சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வுகை் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கம 

திே்ேம் (EMP) 

3) சுற்றுசச்ூழலுக்கு உரிய விோமுயற்சி மசகவகை் 

4) மாநில மாசுக்கே்டுப்பாே்டு வாரியத்திேம் இருந்து அதன் திருத்தங்ககை 

நிறுவுதல், இயக்குதல், புதுப்பித்தல் மற்றும் திருத்தங்களுக்கு ஒப்புதல் 

5) CRZ அனுமதி மத்திய மற்றும் மாநில CZMA (கேமலார மண்ேல மமலாண்கம 

ஆகணயம்) 

6) வன அனுமதிMoEF & CC, GOI இலிருந்து 

7) சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிகளுக்கான சுற்றுசச்ூழல் இணக்க அறிக்கக தயாரித்தல், 

நிறுவுவதற்கான ஒப்புதல் மற்றும் ஹசயல்பே ஒப்புதல் 

8) ETP, STP, WTP & ஜீமரா திரவ ஹவைிமயற்ற (ZLD) ஆகலகய வடிவகமத்தல் மற்றும் 

ஹசயல்படுத்துதல் 

9) அைவு இேர ்பகுப்பாய்வு (QRA), HAZOP, HAZID, மபரிேர ்மமலாண்கமத் திே்ேம் (DMP) 

அறிக்ககககைத் தயாரித்தல். 

10) ஆன்-கசே் & ஆஃப்-கசே் எமரஹ்ஜன்சி தயாரந்ிகலத் திே்ேத்கதத் தயாரித்தல் 

11) சே்ேப்பூரவ் வழிகாே்டுதல்களுக்குப் பதிலைிக்கவும் & மூடுதகல ரத்து ஹசய்யவும். 
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படம் 12.1: NABET சான்றிதழ் என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப 
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படம் 12.2: NABET  நீட்டிப்பு கடிதம் என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப 


