
உடைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி

பரப்பளவு 1.105 ஹெக்டைர்
நில வடகப்பாடு விண்ணப்பதாரருக்கு

ஹ ாந்தமானபை்ைாநிலம்

உற்பத்தி உடைகல் – 56,890 மீ 3
கிராவல் – 45,468 மீ 3

இறுதி ஆழம் 21 மீ வடர
தடர மை்ைத்திற்கு கீழ்

குத்தடக காலம் 5 வருைங்கள்
புல எண்கள் - 293/1A (பகுதி) & 293/2B(பகுதி)

கிராமம் – டமலூரத்ுடர  ்ாமிபுரம்,வை்ைம் – இராஜபாளையம்
மாவை்ைம் -விருதுநகர் , மாநிலம் - தமிழ்நாடு.

SEIAA, தமிழ்நாடு வழங்கிய குறிப்பு விதிமுடறகள் (TOR) : SEIAA-
TN/F.No.8743/SEAC/ToR-1052/2022 டததி 31.01.2022. அடிப்படை
கண்காணிப்புகாலம்–குளிரக்ாலம், (டி ம்பர்-21முதல்பிப்ரவரி 2022 வடர)

திை்ை முன்ஹமாழிபவர்

திரு.ஹகா.அ.இராஜடகாபால்
24-இ, குண்டுரம்ூரத்்தி ததரு,

இராஜபாளையம் டவுன் அஞ்சல்-626117. விருதுநகர ்மாவட்டம்.

கிரிடயை்டிவ் இன்ஜினியரக்ள் & ஆடலா கரக்ள்
NABET அங்கீகாரம் ஹபற்ற ஆடலா டன, NABL அங்கீகாரம் ஹபற்ற ட ாதடன 

ஆய்வகம் 9B/4, பரத்வாஜர் ஹதரு, கிழக்கு தாம்பரம், ஹ ன்டன-600059.
ஹதாடலடபசி: 044-22395170, ஹ ல்: 09444133619 மின்னஞ் ல்: cecgiri@yahoo.com,

ஆடலா கர்



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திரு.ககா.அ.இராஜககாபால் அவரக்ளின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  
1.105 கெக்கைர் – கமலூரத்ுரரசச்ாமிபுரம்    கிராமம், இராஜபாரளயம் வை்ைம்  ,விருதுநகர் மாவைை்ம்.  

 

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

 -1R  

 

 

 

EIA/EMP அறிக்ரகயின் திருத்தங்கள் 

திருத்த எண் அறிக்ரகயின் நிரல 
சமரப்்பிக்க கவண் டிய 

கததி 

00/DEC/22 
வரைவு சுற்றுசூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு அறிக்ரக (EIA / EMP )   30.09.2022 

 

தமிழ்நாடு, விருதுநகை ் மாவட்டம், இைாஜபாரையம் வட்டம், 

மமலூைத்ுரைசச்ாமிபுைம் கிைாமத்தில் 1.105 ஹெக்மடை ் பைப்பைவில் அரமயுை்ை 

திரு.ககா.அ.இராஜககாபால் உரடகல் மற்றும் கிைாவல் குவாைியின் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு & சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்ட அறிக்ரக 

கிைிமயட்டிவ் இன்ஜினியைஸ்் & கன்சல்டன்ட்ஸ் ஆல்  தயாைிக்கப்பட்டு மற்றும் 

பணியாைைக்ைின் சைியான மதிப்பாய்வு மற்றும் திரு. க பாலமுருகன் 

ஆமலாசரனக்குப் பிறகு 30.09.2022 அன்று கிைிமயட்டிவ் இன்ஜினியைஸ்் & 

கன்சல்டன்ட்ஸ் இன் EIA ஒருங்கிரணப்பாைை,் CEO திரு. P.கிைி அவைக்ைால் 

சமைப்்பிக்க அங்கீகைிக்கப்பட்டது. EIA/EMP அறிக்ரகயின் தற்மபாரதய திருதத் 

எண் 00/SEP/22 ஆகும், இது மமமல உை்ை அட்டவரணயில் குறிப்பிடப்பட்டுை்ை 

திருத்தத்தின்படி இது, வரைவு EIA/EMP அறிக்ரக என்பரதக் குறிக்கிறது. 



திட்ட முன்ம ொழிவு அறிவிப்பு 

 

திரு.ம ொ.அ.இரொஜக ொபொல் ஆகிய நான், தமிழ்நாடு, விருதுநகர ் மாவட்டம், 

இராஜபாளையம் வட்டம், மமலூரத்ுளரசச்ாமிபுரம் கிராமத்தில் 1.105 ஹெக்டர ்

பரப்பைவில் உளடகல் மற்றும் கிராவல் உற்பத்தி ஹசய்யவதற்கு சுரங்க 

குத்தளகக்கு EIA அறிவிப்பு 2006 இன் கீழ் SEIAA , தமிழ்நாடு கடிதம் SEIAA-

TN/F.No.8743/SEAC/ToR-1052/2022 31.01.2022  வாயிலாக சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு 

குறிப்பீடு  (ToR) ஹபற்றுமைன்.  

EIA /EMP அறிக்ளக தயாரிப்பளத இந்திய தர அங்கீகார வாரியத்தால் (NABET) 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட,  M/s கிரிகேட்டிவ் இன்ஜினிேர்ஸ் &  ன்சல்டன்ட்ஸ், 

ஹசன்ளன நிறுவனத்திற்கு ஒப்பளடத்துை்மைாம். இந்திய தர கவுன்சில் 

அங்கீகாரம் ஹபற்ற அவரக்ைின் அங்கீகாரம் 23.03.2023 வளர தற்மபாது உை்ைது. 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ளமத் திட்டம் 

(EMP) ஆகியளவ EIA அறிவிப்பு 2006 இல் முன்ஹமாழியப்பட்ட ஹபாதுவான 

கட்டளமப்பின்படி, SEIAA, தமிழ்நாடு வழங்கிய ToR இல் பரிந்துளரக்கப்பட்ட ToR 

இணக்கத்துடன் EIA அறிக்ளகயில் தயாரிக்கப்பட்டு உை்ைது. 

இந்த அறிக்ளக அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் மற்றும் பிற பதிமவடுகை் 

மற்றும் ஆமலாசகர ்மமற்ஹகாண்ட கை ஆய்வில் இருந்து ஹபறப்பட்ட தகவல்கை் 

மற்றும் தரவுகைின் அடிப்பளடயில் தயாரிக்கப்பட்டுை்ைது. EIA/EMP 

அறிக்ளகயில் ஹகாடுக்கப்பட்டுை்ை தரவு, நாம் அறிந்த வளரயில் உண்ளமயாக 

உை்ைது. 

 

 

திரு.ம ொ.அ.இரொஜக ொபொல் 

மததி: 30.01.2023 

இடம்: விருதுநகர ்



  

 

  

DEPARTMENT OF INDUSTRIES AND COMMERCE REGISTERED COMPANY 

EIA ஆல ோசகர் நிறுவனம் 

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

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

அங்கீகாரம் சபற்ற தொேணன ஆய்வகம், மற்றும்  சுரங்கங்கள், அனல் மின் 

நிணலயங்கள், கனிம பலன்கள் மற்றும் சிசமை்ட் ஆணலகளின் துணறகளுக்கு 

EIA/EMP அறிக்ணககணளே் ேயாரிப்பேற்காக  இந்திய ேர அங்கீகார 

வாரியேே்ால் (NABET) அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமாகும். இந்திய ேர கவுன்சில் 

அங்கீகாரம் சபற்ற அங்கீகாரம் 23.03.2023 வணர ேற்தபாது உள்ளது. 

திரு.ககோ.அ.இரோஜலகோபோ ் அவரக்ள், ேமிழ்நாடு, விருதுநகர ் மாவட்டம், 

இராஜபாணளயம் வட்டம், தமலூரத்ுணரெெ்ாமிபுரம் கிராமேத்ில் 3.025 செக்டர ்

பரப்பளவில் சுரங்க குே்ேணக உணடகல் மற்றும் கிராவல் உற்பேத்ி 

செய்யவேற்கு EIA அறிவிப்பு 2006 இன் கீழ் SEIAA , ேமிழ்நாட்டின் கடிதம்  SEIAA-

TN/F.No.8743/SEAC/ToR 1052  /2022 31.01.2022 வாயிலாக சுற்றுெச்ூழல் ஆய்வு குறிப்பீடு  

(ToR) சபற்றுஉள்ளார.்  

 SEIAA, ேமிழ்நாடு வழங்கிய ToR இல் பரிந்துணரக்கப்பட்ட ToR இைக்கே்துடன் EIA 

அறிக்ணகயில் ேயாரிக்கப்பட்டு உள்ளது..  

இந்ே அறிக்ணக அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கே் திட்டே்திலிருந்து சபறப்பட்ட 

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

அடிப்பணடயில் அணமந்துள்ளது. EIA/EMP அறிக்ணகயில் சகாடுக்கப்பட்ட ேரவு,. 

மாதிரி பகுப்பாய்வு CEC இன் ஆய்வகம் மூலம் தமற்சகாள்ளப்பட்டு உள்ளது. 

 

 

(பி. கிரி) 

ேணலணம நிரவ்ாகி & EIA ஒருங்கிணைப்பாளர ்

கிரிலேட்டிவ் இன்ஜினிேர்ஸ் & கன்ச ்டன்ட்ஸ்  



EIA ஆல ோசகர் நிறுவனங்களின் அங்கீகோரத்திற்கோன QCI-NABET திட்டம்/பதிப்பு 3 

DECLARATION OF ASSOCIATION IN THE EIA- VERSION 3 REV.2, SEP, 2018 1 

 

இணைப்பு - VII 

EIA க்கு பங்களிக்கும் நிபுைர்களின் அறிவிப்புக்கோன அறிக்ணக 

தமிழ்நோடு, விருதுநகர் மோவட்டம், இரோஜபோணளயம் வட்டம், 
லமலூர்துணரசச்ோமிபுரம் கிரோமத்தி ் 1.105 ஹெக்லடர் பரப்பளவி ் 
திரு.ஹகோ.அ.இரோஜலகோபோ ் சோதோரை க ் மற்றும் சரணள குவோரி . 

மேற்கூறிய EIA ஐ உருவாக்கிய பின்வருே் திறனில் நான் EIA குழுவின் ஒரு 
பகுதியாக இருந்மேன் என்பதே இேன் மூலே் சான்றளிக்கிமறன். 

EIA ஒருங்கிதைப்பாளர:் 
பபயர:்     பி.கிரி 
தகபயாப்பே் ேற்றுே் மேதி: 
ஈடுபாட்டின் காலே்: பிப்ரவரி 2022 முத ் 

போடரப்ு ேகவல்: 09444133619, 044-22395170 

பசயல்பாட்டு பகுதி நிபுைரக்ள்: 

எஸ்
. 
எ
ை் 

ஹசய ்
போட்டு 
பகுதிக
ள் 

நிபுைரின் 
ஹபயர் 

ஈடுபோடு 

(கோ ம் மற்றும் பைி**) 
ணகஹயோப்பம் 
மற்றும் லததி 

1 AP* 

பி.கிரி 

• அடிப்பணட கை்கோைிப்பு நிண யங்கணள 
அணடயோளம் கோணுத ் மற்றும் ஹபோருந்தக்கூடிய 
தரநிண கள் ஹதோடர்போக கை்கோைிக்கப்படும் 
தரவுகணள ஆய்வு ஹசய்த ். 

• தூசி, சுரங்கம் மற்றும் பிற ஹசய ்போடுகளோ ் 
வோயு ஹவளிலயற்றம் ஆகியவற்ணற உள்ளடக்கிய 
கோற்று மோசுபோட்டின் ஆதோரங்கணள கை்டறித ் 

• போதிப்புகணள கை்டறித ் & தைிப்பு 
நடவடிக்ணககளின் பரிந்துணர 

கோ ம்: பிப்ரவரி 2022 முத ் 

 

பி.சுவோமிநோதன் 
 

• கோற்று உயர்ந்ததற்கோன ணமக்லரோ வோனிண  
தரவுகளின் தரவு விளக்கம். 

• மோசுபடுத்தும் மூ த்ணதக் கை்டறித ் மற்றும் 
தகுந்த தைிப்பு நடவடிக்ணககளின் பரிந்துணர. 
கோ ம்: மோர்ச ்2022 முத ் 

 

2 WP* வி.சிவரஞ்சனி 

• அடிப்பணட கை்கோைிப்பு நிண யங்கணள 
அணடயோளம் கோணுத ் மற்றும் ஹபோருந்தக்கூடிய 
தரநிண கள் ஹதோடர்போக கை்கோைிக்கப்படும் 
தரவுகணள ஆய்வு ஹசய்த ். 

• தை்ைீர் லதணவ மற்றும் ஆதோரத்ணத கை்டறித ் 

• நீர் சமநிண  வணரபடம் தயோரித்த ் 
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• நீர் மோசுபடுத்தும் ஆதோரங்கணளக் கை்டறித ் 

• லமற்பரப்பு மற்றும் நி த்தடி நீரின் தரத்தி ் 
திட்டத்தின் தோக்கம் 

• நீர் மோசுபோட்ணடக் கட்டுப்படுத்துவதற்கோன 
தைிப்பு நடவடிக்ணககளின் பரிந்துணர 

கோ ம்: மோர்ச ்2022 முத ் 

ஜி.சந்தியோ- FAA 

• தை்ைீரின் தரத்தி ் திட்டத்தின் தோக்கத்ணத 
அணடயோளம் கை்டு, தகுந்த தைிப்பு 
நடவடிக்ணககளின் பரிந்துணரயி ் FAEக்கு 
உதவுத ். 

• EIA/EMP அறிக்ணகயி ் WP ஹசய ்போட்டு பகுதிக்கு 
ஹதோடர்புணடய பிரிவுகணளத் தயோரிப்பதி ் FAE 
உடன் ஹதோடர்புணடயது. 
கோ ம்: மோர்ச ்2022 முத ் 

 

3 SHW* பி.கிரி 

• கனிம மற்றும் சுரங்க ஹசய ்போட்டின் கழிவுகணள 
அளவிடுத ் 

• கழிவுகணள அகற்றும் முணற மதிப்பீடு 

• திைிப்பு லம ோை்ணம திட்டத்ணத வழங்குத ் 

• லமற்பரப்பு ரன்ஆஃப் லம ோை்ணம கட்டணமப்பு 
லதணவகணள வழங்குத ். 

• அபோயகரமோன கழிவுகணள கை்டறித ் மற்றும் 
அணத அகற்றும் விவரங்கள் 

கோ ம்: பிப்ரவரி 2022 முத ் 

 

4 SE* ஆர்.போபுரோஜ் 

• ஆய்வுப் பகுதியி ் உள்ள கிரோமங்கணள 
அணடயோளம் கோணுத ் மற்றும் ஆய்வுப் 
பகுதிக்குள் உள்ள கிரோமங்களின் மக்கள்ஹதோணக 
விவரத்ணத இறுதி ஹசய்த ். 

• EIA/EMP அறிக்ணகயி ் SE ஹசய ்போட்டு பகுதிக்கு 
ஹதோடர்புணடய பிரிவுகணளத் தயோரித்த ்  
கோ ம்: மோர்ச ்2022 முத ் 

 

5 EB* பி.சுவோமிநோதன் 

• இந்தத் திட்டத்துடன் ஹதோடர்புணடய தற்லபோணதய 
தரவுகளின் ஆய்வு. 

• முதன்ணமக் கள ஆய்வின் அடிப்பணடயி ் ணமய, 
இணடயக மை்ட ம் மற்றும் வனப் பகுதிக்கு 
தனித்தனியோக தோவரங்கள் மற்றும் 
வி ங்கினங்களின் விவரங்கணள ஆய்வு ஹசய்த ். 

• இனங்கணள அணடயோளம் கோணுத ், ஆய்வுப் 
பகுதியி ் இருக்கும் வி ங்கினங்களின் 
அட்டவணைணயக் குறிக்கிறது 

• உயிரிய ் சூழலின் மீதோன தோக்கத்ணத மதிப்பீடு 
ஹசய்த ் மற்றும் தைிக்கும் நடவடிக்ணககளின் 
பரிந்துணர 

• ணமய மை்ட த்தி ் ஏற்கனலவ உள்ள மற்றும் 
முன்ஹமோழியப்பட்ட பசுணமப் பட்ணட லமம்போடு / 
லதோட்டம் பற்றிய விவரங்கணள லசகரித்து 
வழங்குத ் 
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கோ ம்: மோர்ச ்2022 முத ் 

6 HG* லக.சங்கர் 

• ணமய மற்றும் தோங்க ் மை்ட த்தி ் 
தற்லபோதுள்ள லமற்பரப்பு வடிகோ ் ஏற்போடுகள் 
பற்றிய ஆய்வு, இந்த வடிகோ ் போணதகளி ் 
சுரங்கத்தோ ் ஏற்படும் போதிப்பு மற்றும் தைிக்கும் 
நடவடிக்ணககளின் பரிந்துணர 

• ணமய மை்ட ம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதிக்கோன 
தளத்தின் குறிப்பிட்ட நி த்தடி நீர் அட்டவணை 
விவரங்கணள ஆய்வு ஹசய்த ். 

• ஆய்வுப் பகுதியி ் லமற்பரப்பு மற்றும் நி த்தடி 
நீரின் நீரிய ் அம்சங்கணள ஆய்வு ஹசய்தோர் 

• சுரங்க ஹசய ்போட்டின் கோரைமோக நீரிய ் 
போதிப்ணபப் பற்றிய ஆய்வு 

• நி த்தடி நீர் மட்டத்ணத அதிகரிக்க RWH லபோன்ற 
தைிப்பு நடவடிக்ணககணள பரிந்துணரத்த ் 

கோ ம்: மோர்ச ்2022 முத ் 

 

7 GEO* லக.சங்கர் 

• ML பகுதி மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 
புவியிய ் ஆய்வு. 

• கனிம க ணவ பற்றிய விவரங்கணள வழங்கவும் 

கோ ம்: மோர்ச ்2022 முத ் 

 

8 SC* பி.சுவோமிநோதன் 

• மை் விவரம் பற்றிய ஆய்வு 

• மை்ைின் மீதோன தோக்கத்ணத மதிப்பீடு ஹசய்த ் 
மற்றும் லதோட்டத் திட்டத்ணத பரிந்துணரத்த ். 
கோ ம்: மோர்ச ்2022 முத ் 

 

 

9 AQ* 

வி.சிவரஞ்சனி 

• உமிழ்வு விவரங்களின் அளவு 

• ஆய்வுப் பகுதியின் கோற்றின் தரக் கைிப்பு மீதோன 
திட்டத்திற்குப் பிந்ணதய தோக்கத்திற்கோன 
கோற்றின் தர மோதிரியோக்கம். 
ஐலசோப்ஹ த்தின் பகுப்போய்வு உருவோக்கப்பட்டது 

• AAQ கை்கோைிப்பு இடங்களி ் திட்டத்திற்குப் 
பிந்ணதய ஹசறிவுக்கு வந்தணடத ் 

கோ ம்: மோர்ச ்2022 முத ் 

 

ஜி.சந்தியோ-

எஃப்ஏஏ 

• உமிழ்வு விகிதங்களின் FAE கைக்கீட்டிற்கு 
உதவுத ் 

• மோதிரியி ் உள்ளடீு ஹசய்வதற்கு ஹபோருத்தமோன 
வடிவத்தி ் வோனிண  தரவுகணள தயோரித்த ் 

• ஐலசோப்ஹ த்தின் தண முணற மற்றும் தரவு 
விளக்கத்திற்கோன மோதிரியின் 
உருவகப்படுத்துத ். 

• உருவோக்கப்படும் உமிழ்வுகள் கோரைமோக AAQ 
கை்கோைிப்பு இடங்களி ் ஏற்படும் தோக்கத்ணத 
ஆய்வு ஹசய்த ். 

• EIA/EMP அறிக்ணகயி ் AQ ஹசய ்போட்டு பகுதிக்கு 
ஹதோடர்புணடய பிரிவுகணளத் தயோரிப்பதி ் FAE 
உடன் ஹதோடர்புணடயது. 
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கோ ம்: மோர்ச ்2022 முத ் 

10 என்வி* பி.கிரி 

• அடிப்பணட கை்கோைிப்பு நிண யங்கணள 
அணடயோளம் கோணுத ் மற்றும் ஹபோருந்தக்கூடிய 
தரநிண கள் ஹதோடர்போக கை்கோைிக்கப்படும் 
தரவுகணள ஆய்வு ஹசய்த ். 

• விஞ்ஞோன மதிப்பீட்டின் அடிப்பணடயி ் 
முன்ஹமோழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்ணகயின் 
கோரைமோக இணரசச் ் நிண  மற்றும் அதிர்வு 
அளணவக் கைிக்கவும். 

• ஒலி மோசுபோட்ணடக் கட்டுப்படுத்துவதற்கோன 
தைிப்பு நடவடிக்ணககணள பரிந்துணரத்த ், நி  
அதிர்வுகணள கட்டுப்படுத்துவதற்கோன தைிப்பு 
நடவடிக்ணககணள பரிந்துணரத்த ் 

கோ ம்: பிப்ரவரி 2022 முத ் 

 

11 LU பி.சுவோமிநோதன் 
 

• நி  பயன்போட்டு முணறணய ஆய்வு ஹசய்ய 
ஹதோண  உைர்திறன் ஹசயற்ணகக்லகோள் தரவு 
லசகரிப்பு. 

• முதன்ணம கள ஆய்வு மற்றும் வணரயறுக்கப்பட்ட 
கள சரிபோர்ப்பு 

• ணமய மை்ட ம் மற்றும் இணடயக 
மை்ட த்திற்கு தனித்தனியோக திட்டப் பகுதியின் 
ஹசயற்ணகக்லகோள் தரணவப் பயன்படுத்தி நி  
பயன்போட்டு வணரபடத்ணதத் தயோரித்த ் மற்றும் 
நி  பயன்போட்டு முணறணய வழங்குத ். 
கோ ம்: மோர்ச ்2022 முத ் 

 

12 RH* லக.சங்கர் 

• திட்டத்தி ் உள்ள முக்கிய இடர்கணள கை்டறிந்து, 
ஆபத்ணதத் தவிர்க்க பரிந்துணரக்கப்பட்ட தைிப்பு 
நடவடிக்ணககள். 

• ஆன்ணசட் மற்றும் ஆஃப்ணசட் அவசர 
லம ோை்ணமத் திட்டத்ணதத் தயோரித்த ் 

கோ ம்: மோர்ச ்2022 முத ் 

 

*ஒவ்பவாரு FAE க்குே் எதிராக ஒரு TM காட்டப்படலாே் 

**மேதவப்பட்டால் கூடுேல் ோதள இதைக்கவுே் 

அங்கீகோரம் ஹபற்ற ஆல ோசகர் அணமப்பின் தண வர் / அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
நபரின் அறிவிப்பு 

 நான், பி.கிரி, மேற்குறிப்பிட்ட வல்லுநரக்ள் EIA அறிக்தகதயே ்

ேயாரிேே்வர ்என்பதே உறுதி பசய்கிமறன். தமிழ்நோடு, விருதுநகர் மோவட்டம், 

இரோஜபோணளயம் வட்டம், லமலூர்துணரசச்ோமிபுரம் கிரோமம், 1.105 ஹெக்லடர ்

பரப்பளவி ் திரு.ஹகோ.அ.இரோஜலகோபோ ் சோதோரை க ் மற்றும் கிரோவ ் 

குவோரி. EIA ஒருங்கிதைப்பாளர ் (EC) அறிக்தகதய ஆய்வு பசய்துள்ளார ்

என்பதேயுே், ேவறான ேகவல்களுக்கு ஆமலாசகர ் அதேப்பு முழுதேயாகப் 
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பபாறுப்மபற்க மவை்டுே் என்பதேயுே் உறுதிப்படுே்துகிமறன். இந்ே EIA 

அறிக்தகதயே் ேயாரிக்குே் மபாது, பைிதய மேற்பகாள்வதில் 

பநறிமுதறயற்ற நதடமுதறகள், கருே்துே் திருட்டு ேற்றுே் பவளிப்புற ேரவு / 

உதர ஆகியதவ முதறயான ஒப்புேலின்றி பயன்படுே்ேப்படவில்தல என்று 

சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தகபயாப்பே்: 

பபயர:் பி.கிரி 

பேவி: தண ணம நிர்வோகி 

EIA ஆமலாசகர ் அதேப்பின் பபயர:் பணடப்போற்ற ் ஹபோறியோளர்கள் மற்றும் 
ஆல ோசகர்கள், ஹசன்ணன - 59 
NABET சான்றிேழ் எை்- NABET/EIA/2023/RA 0187 & date Dec 18th, 2020. 
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உள்ளைக்கங்கள் 

வ.எண் விவரங்கள் PG எண். 

குறிப்பு விதிமுரறகள் மற்றும் அதன் இணக்கம் 

ஏ. TOR இன் நகல் டி-1 

பி. TOR புள்ளிகளுக்கு இணங்குதல் டி-19 

EIA/ EMP அறிக்ரக- அத்தியாயங்கள் 

I அறிமுகம் 1-1 

II திை்ை விளக்கம் 2-1 

III சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 3-1 

IV எதிர்பார்க்கப்பை்ை சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 
நைவடிக்ரககள் 

4-1 

V மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு 5-1 

VI சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திை்ைம் 6-1 

VII கூடுதல் ஆய்வுகள் 7-1 

VIII திை்ை பலன்கள் 8-1 

IX சுற்றுசச்ூழல் கசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 9-1 

X சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்ரம திை்ைம்  10-1 

XI சுருக்கம் & முடிவு 11-1 

XII ஈடுபை்டுள்ள ஆகலாசகர்களின் கவளிப்பாடு 12-1 

EIA/EMP அறிக்ரக அத்தியாயங்களுைன் கூடிய கூடுதல் இரணப்புகள் 

 இரணப்புகள் A-1 
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அத்தியாயம் வாரியான உள்ளைக்கங்கள் 

CHAPTER 1 அத்தியாயம் -1  அறிமுகம் 1-1 

1.1 அறிக்ரகயின் கநாக்கம்: 1-1 

1.2 திை்ைம் மற்றும் திை்ை முன்கமாழிபவரின் அரையாளம்: 1-1 

1.3 திை்ைத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் ,அளவு ,இைம் மற்றும் முக்கியத்துவம் 1-2 

1.4 ஆய்வின் கநாக்கம்: 1-3 

CHAPTER 2 அத்தியாயம் -2 திை்ை விளக்கம் 2-1 

2.1 திை்ைத்தின் வரக: 2-1 

2.2 திை்ைத்திற்கான கதரவ: 2-1 

2.3 இைம்: 2-1 

2.4 கசயல்பாை்டின் அளவு: 2-7 

2.5 ஒப்புதல் மற்றும் அமலாக்கத்திற்கான அை்ைவரண: 2-10 

2.6 கதாழில்நுை்பம் மற்றும் கசயல்முரற விளக்கம்: 2-11 

2.8 தணிப்பு நைவடிக்ரககளின் விளக்கம்: 2-14 

2.9 புதிய மற்றும் கசாதிக்கப்பைாத கதாழில்நுை்பத்தின் மதிப்பீடு: 2-14 

2.10 முடிவுரர: 2-15 

CHAPTER 3 அத்தியாயம் -3                                                                                                                                      

தற்கபாரதய சுற்றுசச்ூழல் விபரம் 3-1 

3.1 அறிமுகம்: 3-1 

3.2 சமூக-கபாருளாதார கை்ைரமப்புகள்: 3-3 

3.3 தற்கபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் தரம் 3-10 

3.4 நிலச ்சூழல் - 3-29 

3.5 உயிரியல் சூழல்: 3-34 

3.6 நீரியல் & நீர் புவியியல்: 3-40 

CHAPTER 4 எதிர்பார்க்கப்பை்ை சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நைவடிக்ரககள் 4-1 

4.1 அறிமுகம் 4-1 

4.2 காற்று சூழல்: 4-1 
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4.3 நீர் சூழல்: 4-8 

4.4 ஒலி மற்றும் அதிர்வு: 4-12 

4.5 நிலச ்சூழல்: 4-16 

4.6 உயிரியல் சூழல்: 4-17 

4.7 சமூக கபாருளாதார சூழல்: 4-23 

4.8 கதாழில்சார் ஆகராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு: 4-24 

4.9 கபாக்குவரத்துமீதானதாக்கம்: 4-25 

4.10 கழிவு கமலாண்ரம: 4-26 

CHAPTER 5 அதிகாரம்-5மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு 5-1 

5.1 மாற்று கதாழில்நுை்பம்: 5-1 

5.2 மாற்று தளம்: 5-1 

CHAPTER 6 அதிகாரம்-6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திை்ைம் 6-1 

6.1 கபாது 6-1 

6.2 பல்கவறு அளவுருக் களுக்கான கண்காணிப்பு அை்ைவரணகள் 6-1 

6.3 சை்ைப்பூர்வ மற்றும் ஒழுங்குமுரற  கை்ைரமப்புபணிகள் பணிகள்: 6-2 

6.4 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு கசலவு: 6-8 

CHAPTER 7 அத்தியாயம் -7  கூடுதல் ஆய்வுகள் 7-1 

7.1 கபாது: 7-1 

7.2 கபாதுமக்கள் கருத்து ககை்பு: 7-1 

7.3 கூை்டு தாக்க ஆய்வு: 7-1 

7.4 இைர் மதிப்பீடு : 7-4 

7.5 மறுவாழ்வு மற்றும் மீள்குடிகயற்றம் (ஆர் & ஆர்) திை்ைம்: 7-4 

7.6 சுரங்க மூைல் திை்ைம்: 7-4 

7.7 குழி சாய்வு நிரலப்புத் திை்ைம் 7-5 

CHAPTER 8 அத்தியாயம் -8 திை்ை பலன்கள் 8-1 

CHAPTER 9 அத்தியாயம் -9  சுற்றுசச்ூழல் கசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 9-1 

CHAPTER 10 அத்தியாயம் -10 சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்ரம திை்ைம் 10-1 

10.1 அறிமுகம்: 10-1 
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10.2 சுற்றுசச்ூழல் நிர்வாக கூறுகளின் திை்ைம்: 10-1 

10.2.3 சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்ரம திை்ைம்: 10-8 

10.3 சுற்றுசச்ூழல் மாசுக் கை்டுப்பாை்டு கசலவு: 10-9 

10.4 முடிவுரர: 10-9 

CHAPTER 11 அத்தியாயம் -11  சுருக்கம் & முடிவு 11-1 

11.1 அறிமுகம் : 11-1 

11.2 திை்ைத்தின்  முக்கிய அம்சங்கள்: 11-2 

11.3 தற்கபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் சூழல்: 11-4 

11.4 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திை்ைம்: 11-15 

11.5 கூடுதல் படிப்புகள்: 11-16 

11.6 முடிவுரர: 11-17 

CHAPTER 12 அத்தியாயம் -12  ஈடுபை்டுள்ள ஆகலாசகர்களின் விவரம் 12-1 
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TMT.P.RAJESWARI, I.F.S.,
MEMBER SECRETARY

STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT
ASSESSMENT AUTHORITY _ TAMIL NADU

",1::i?.'#l'flX,TL'#;",,

Phone No.044-24359973

TERMS OF REFERENCE ffoR)

Lr No.SEIAA-TN/F.No.8743/SEAC/ToR- 1052/2022 Dated: 31.01.2022

Thiru.K.A.Rajagopal

24E, Gundoormurthy Street,

Rajapalayam Town Rajapalayam Taluk.

Virudhunagar District.

Pin Code: 626 Ll7

Sir / Madam,

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

proposed Rough Stone and Gravel Quarry Project at over an Extent of 1.10.5 Ha of

Patta land in S.F.Nos.293llA(P) & 293128(P) of Mellur- Duraisamypuram Village,

Rajapalayam Taluk, Virudhunagar District, Tamil Nadu by Thiru.K.A.Rajagopal -

under project category - *B1" and Schedule S.No. 1(a) - ToR issued along with

Public Hearing- preparation of EIA report - Regarding.

Ref: 1. Online proposal No.SIA/TNAvIIN/ 66578/2021, dated: 18.08.2021

2. Your application submiued for Terms of Reference dated: 26.08.2021

3. Minutes of the 2376 meeting of SEAC held on 08.10.2021

4. Minutes of the 481s Authority meeting held on24.01.2022 &.25.01.2022.

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

Terms of Reference.

The proponent, Thiru.K.A.Rajagopal has submitted application for ToR with public Hearing

on 18.08.2021,in Form-I, Pre- Feasibility report for the proposed rough stone and gravel Quarry

/"y.r.Ka Pl
R SECRETARY
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Project at over an Extent of 1.10.5 Ha of Patta land in S.F.Nos.293l1A(P) &293128(P) of Mellur-

Duraisamypuram Village, Rajapalayam Taluk, Virudhunagar District, Tamil Nadu, Tamil Nadu.

Discussion bv SEAC and the Remarks:-

The proposal was placed for appraisal in the 237n meeting of SEAC held on 08.10.2021.

Based on the presentation and documents furnished by the project proponent, SEACdecided to

recommend the proposal for the grant of Terms of Reference (ToR) with Public Hearing,

subject to the following ToR in addition to the standard terms of reference for EIA study for non-

coal mining projects and details issued by the MoEF&CC to be included in EIA/EMP report.

l. Restricting the depth of mining to 21m ultimate depth and quantity of 62390 cu.m of

Rough stone & 45,468 cu.m of Gravel for five years with a bench height of 5m as per the

approved mining plan considering the hydrogeological regime of the surrounding area as

well as to ensure sustainable and safe mining.

2. If the proponent has already ca:ried out the mining activity in the proposed mining lease

area after 15.01.2016, then the proponent shall furnish the following details from

ADiDD, mines,

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

work permit issued by the AD/DD mines?

b) Quantity of minerals mined out.

c) Detail of approved depth of mining.

d) Actual depth of the mining achieved earlier.

e) Name of the person already mined in that leases area.

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

g) whether the mining was carried out as per the approved mine plan (or EC if

issued) with stipulated benches.

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

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

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

quarries & water bodies nearby provided as per the approved mining plan.

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

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

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

with the collected water level data for both monsoon and non-monp\on seasons from the

Page2 of14
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PWD / TWAD so as to assess the impacts on the wells due to mining activity.

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

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

fl oralfauna including traffic/vehicular movement study.

7. The Proponent shall carry out the Cumulative impact study due to mining from all the

mines on the environment in terms of air pollution, water pollution, & health impacts,

accordingly the Environment Management plan should be prepared.

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

mining activity.

9. A tree survey sfudy shall be carried out (nos., name of the species, age, diameter etc.,)

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

mining activity.

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

report.

ll.All the queries raised during public hearing by the local habitants need to be addressed

and the protective measures or management plan may be revised accordingly and to be

submitted to SEIAA/SEAC with regard to the office Memorandum of MoEF& cc
accordingly.

12. The project proponent shall submit revised CER activities for governments schools only.

13. The recornmendation for the issue of "Terms of Reference" is subjected to the outcome

of the Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in o.A No.lg6 of 2016

(M.A.No.350/2016) and O.A. No.200/2016 and O.A.No.58012016 (M.A.No.1 tS2t2O16)

and O.A.No.l02l20l7 and O.A.No.404l2A$ (M.A.No. 75812016, M.A.No.920l2ot6,

M.A.No.112212016, M.A.No.12l20l7 & M.A. No. 843/2017) and O.A.No.40512016 and

O.A.No.520 of 20 I 6 (M.A.No. 981 /201 6, M.A.No.98 212016 & M.A.No .384t2017).

14. The purpose of Green belt around the project is to capture the fugitive emissions and to

attenuate the noise generated, in addition to the improvement in the aesthetics. A wide

range of indigenous plants species should be planted in and around the premise in

consultation with the DFO, District / State Agriculture University. The plants species

should have thick canopy cover, perennial green nature, native origin and large leaf

areas. Medium size trees and small trees alternating with shrubs shall be planted.

Miyawaki method of planting i.e. planting different types of trees close intervals

*{.)+
SECRETARY
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may be tried which will give a good green cover. Greenbelt needs to be developed in the

periphery of the mines area so that at the closure time the trees would have grown well.

15. The project proponent shall furnish the details of the existing/proposed Green belt area

earmarked with GPS coordinates and list of trees that are proposed to be planted

surrounding the mining area atleast to a width of 3m along with a copy of

photos/documents, and the same shall be included in the EIA Report.

Discussion bv SEIAA and the Remarks:-

The subject was placed in the 481't Authority meeting held on24.01.2022 &25.01.2022.

After detailed discussions, the Authority accepted the recommendation of SEAC and decided to

grant Terms of Reference (ToR) with Public Hearing under cluster for undertaking the combined

Environment Impact Assessment Study and preparation of separate Environment Management Plan

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

conditions:

l. As per the recommendation of SEAC and as accepted by the proponent, restricting the depth

of mining to 2lm and quantity of 62390 cu.m of Rough stone & 45,468 cu.m of Gravel for

five years with a bench height of 5m as per the approved mining plan considering the hydro

geological regime of the surrounding area as well as to ensure sustainable and safe mining.

2. As per the MoEF& CC office memorandum F.No.22-6512017-IA.III dated: :O.O9.ZOZO and

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

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

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

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

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

4. The Environmental Impact Assessment should study the biodiversity, the natural ecosystem,

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

Ecosystem.

5. Action should be specifically suggested for sustainable management of the area and

restoration ofecosystem for flow ofgoods and services.

A. STANDARD TERMS OF REFERENCE

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

achieved in any one year prior to 1994.It may also be categorically informea whether there
.

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

highest production achieved prior to 1 994.

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

mine should be given.

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

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

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

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

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

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

features ofthe study area (core and buffer zone).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

infringement/deviation/ violation of the environmental or forest norms/ conditions? The

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

issues and for ensuring compliance with the EC conditions may also be given. The system of
reporting of non-compliances / violations of environmental norms to the Board of Directors of

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

Report.

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

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

safeguard measures in each case should also be provided.

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

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

lease period.

^'6)qSECRETARY
SEIAA.TN
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l0) Land use of the study area delineating forest area, agricultural land, grazing land, wildlife

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Department to assist the Expert Appraisal Committees.

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

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

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

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

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

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

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

area and details furnished. Impact of the project on the wildlife in the surrounding and any

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

out with cost implications and submitted.

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

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

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

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

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

Committee of National Board of Wildlife and copy fumished.

18) A detailed biological study of the study area [core zone and buffer zoTi(I0 km radius of the

periphery of the mine lease)l shall be carried out. Details of flora {r$*g"a endangered,----'J 'W.r*rG)Y

*w42":il',mI
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le)

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

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

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

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

Forest and Wildlife Department and details furnished. Necessary allocation of funds for

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

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

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

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

Authorities; such as the SPCB or State Mining Department should be secured and furnished to

the effect that the proposed mining activities could be considered.

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

agencies demarcating LTL. HTL, CRZ area,location of the mine lease with respect to CRZ,

coastal feah,res such as mangroves, if any, should be furnished. (Note: The Mining Projects

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

Management Authority).

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

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

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

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

be undertaken to assess their requirements, and action progftunmes prepared and submiued

accordingly, integrating the sectoral programmes of line departments of the State Government.

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

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

economic aspects should be discussed in the Report.

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

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

quality as per CPCB Notification of 2009, water quality, noise level, soil and flora and fauna

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

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

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

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

20)

2t)

22)

,^(6)t'
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There should be at least one monitoring station within 500 m of the mine lease in the pre-

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

silica, should be given.

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

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

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

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

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

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

map.

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

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

be indicated.

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

the Project should be provided.

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

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

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

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

2S) Based on actual monitored data, it may clearly be shown whether working will intersect

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

working will intersect groundwater table, a detailed Hydro Geological Study should be

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

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

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

should also be obtained and copy fumished.

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

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

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

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

3l) A time bound Progressive Greenbelt Development Plan shall be prepared in a tabular form

(indicating the linear and quantitative coverage, plant species and time fi4me) and submitted,
j

\r..-,t '. , t't,
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keeping in mind, the same will have to be executed up front on commencement of the Project.

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

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

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

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

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

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

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

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

incremental load. Arrangement for improving the infrastrucfure, if contemplated (including

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

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

Guidelines.

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

included in the EIA Report.

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

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

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

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

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

occupational health mitigation measures with required facilities proposed in the mining area

may be detailed.

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

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

detailed along with budgetary allocations.

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

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

dimensions may be given with time frames for imprementation.

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

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

gtazing land, if any, occupational health impacts besides other impacts specific to the proposed

Project.

Q*o,
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39) Public Hearing points raised and commitment of the Project Proponent on the same along with

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

and also incorporated in the final EIA/EMP Report of the Project.

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

Court of Law against the Project should be given.

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

implementation of EMP should be clearly spelt out.

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

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

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

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

a) Executive Summary of the EIA/EMP Report

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

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

were collected and the sources should be indicated.

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

etc. using the MoEF&CCAIABL accredited laboratories. All the original analysis/testing

reports should be available during appraisal of the Project.

e) Where the documents provided are in a language other than Engliih, ffi English

translation should be Provided.

D The Questionnaire for environmental appraisal of mining projects as devised earlier by

the Ministry shall also be filled and submitted.

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

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

August, 2OOg,which are available on the website of this Ministry, should be followed.

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

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

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

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

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

conducting the PH again with the revised documentation'

i) As per the circular no. J-11011/618/2010-IA.II(I) dated 30.5.2012, qeftified report of the

{ \r
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status of compliance of the conditions stipulated in the Environment Clearance for the

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

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

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

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

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

features of the adjoining area.

In addition to the above. the followiFs shall be fufnished:-

The Exe.cutive summarv of ,the EIAIEMP report in about 8-10 pages should be prenared

incorporating the information on followins points:

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

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

solid and hazardous wastes.

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

Capital cost of the project, estimated time of completion.

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

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

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

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

8. Detailed -itirg closure plan for the proposed project approved by the Geology of Mining

department shall be shall be submiued along with EIA report.

9. Obtain a letter /certificate from the Assistant Director of Geology and Mining standing that

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

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

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

Mining of Minerals published February 2010.

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

the mined areas.

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

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

increase in the above study shall be substantiated with mitigation

14. A study on the geological resoruces available shall be carried out

measures.

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

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

assumed.

17. Site selected for the project - Nature of land - Agricultural (single/double crop), barren, Govt.l

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

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

this information may not be necessary)

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

flora and fauna, socio-economic condition of the nearby population

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

system provided to mitigate the risk.

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

21. Emergency preparedness plan in case of natural or in plant emergencies

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

23. CER plan with proposed expenditure.

24. Ocatpational Health Measures

25. Post project monitoring plan

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

intuitionsA.{ABET Accredited agencies.

27. A detailed report on the green belt development already undertaken is to be fui:rished and also

submit the proposal for green belt activities.

28. The proponent shall propose the suitable control

during the operations of the mines.

29. A specific study should include impact on flora &

animals.

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

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

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

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

irrespective of thickness with effect from 01.01.2019 under Environment (Protection) Act,

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

r\

measure to control the fugitive emissions

fauna, disturbance to migratory pattern of
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Besides the above. the below mentioped seneral no.ints should also be followed:-

a. A note confirming compliance of the TOR, with cross referencing of the relevant sections /

pages of the EIA report should be provided.

b. All documents may be properly referenced with index, page numbers and continuous page

numbering.

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

collected and the sources should be indicated.

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

consultants issued by MoEF & CC vide O.M. No. J-1101314112006-IA.II (I) dated 4th

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

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

Quality Council of India (QcDA{ational Accreditation Board of Education and Training

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

by them and data provided by other organization/Laboratories including their status of

approvals etc. In this regard circular no F. No.J -1101317712004-IA-II(I) dated 2nd December,

2009, 18th March 2010,28fr May 2010, 28th June 2010, 31" December 2010 & 30th

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

' After preparing the EIA (as per the generic structure prescribed in Appendix-Ill of

the EIA Notification, 2006) covering the above mentioned points, the proponent will

take further necessary action for obtaining environmental clearance in accordance

with the procedure prescribed under the EIA Notificatiot,2006.

' The final EIA report shall be submiued to the SEIAA, Tamil Nadu for obtaining

Environmental Clearance.

' The TORs with public hearing prescribed shall be valid, for a neriod of three vears

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

I l0 13 I 41 12006-IA-II(IXpart) dated 29ft
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Copy to:

1. The Additional Secretary to Government, Environment & Forests Department, Govt. of

Tamil Nadu, Fort St. George, Chennai - 9

2. The Chairman, Central Pollution Control Bhavan,

I 10032.

The Member

76,

Board,
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விதிமுரற குறிப்புகள் (ToR) இணக்கம் 

வ. 
எண் 

ToR- விதிமுரறக்குறிப்புகள் பதில் ப. 
எண் 

A. தரநிரலக்கு கூடுதலான விதிமுரறக்குறிப்புகள் (ToR) இணக்கம் 

1. 

சுரங்கத்தின் ஆழத்தத 21 மீ இறுதி 
ஆழம் மற்றும் 62390 கன மீட்டர ்அளவு 
உதடகல் & 45,468 கன மீட்டர ்கிராவல் 
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 5 மீட்டர ் உயரம் 
ககாண்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி சுற்றுப்புறப் பகுதியின் 
நீரவ்ளவியல் ஆட்சிதயக் கருத்தில் 
ககாண்டு அத்துடன் நிதலயான 
மற்றும் பாதுகாப்பான சுரங்கத்தத 
உறுதி கெய்ய வவண்டும். 

• அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் 
திை்ைத்தின்படி சுரங்கத்தின் 
உத்கதச ஆழம் 26 மீ. இருப்பினும், 

SEAC பரிந்துரரயின் 
அடிப்பரையில் சுரங்க ஆழம் 21 
மீை்ைராக குரறக்கப்பை்டுள்ளது. 
56,890 கன மீை்ைர் உரைகல் மற்றும் 
45,468 கன மீை்ைர் கிராவல் சுரங்கம் 
கசய்ய உத்கதசிக்கப்பை்டுள்ளது. 
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15.01.2016 க்குப் பிறகு 
முன்கமாழியப்படட் சுரங்க குத்ததகப் 
பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்தகதய 
முன்கமாழிபவர ் ஏற்கனவவ 
வமற்ககாண்டிருந்தால், 
முன்கமாழிபவர ் AD/DD, சுரங்கம் 
அவரக்ளிடம் இருந்து பின்வரும் 
விவரங்கதள அளிக்க வவண்டும். 
a) AD/DD சுரங்கம் அவரக்ளால் 

வழங்கப்பட்ட கதடசி பணி 
அனுமதியுடன் முந்ததய 
சுரங்கங்களின் கெயல்பாடு 
மற்றும் நிறுத்தத்தின் காலம் 
என்ன? 

b) கவட்டிகயடுக்கப்பட்ட கனிமங் 
களின் அளவு. 

c) ஒரு வருடத்தில் அதிகபட்ெ 
உற்பத்திதய எட்டியது 

d) சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
ஆழத்தின் விவரம். 

e) முன்பு அதடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 
உண்தமயான ஆழம். 

• இது ஒரு வருங்கால 
முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைமாகும்.  
இந்த குத்தரகப் பகுதியில் 
இதுவரர ஆதரவாளரால் 
சுரங்கப்பணி கமற்ககாள்ளப்-

பைவில்ரல. 
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f) அந்த குத்ததக பகுதியில் 
ஏற்கனவவ கவட்டிகயடுக்கப்பட்ட 
நபரின் கபயர.் 

g) EC மற்றும் CTO ஏற்கனவவ 
கபற்றிருந்தால், அதன் நகல் 
ெமரப்்பிக்கப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி (அல்லது EC 
வழங்கப்பட்டால்) நிரண்யிக்கப்பட்ட 
கபஞ்சுகளுடன் சுரங்கம் 
வமற்ககாள்ளப்பட்டதா. 

 

3 

சுரங்க குத்ததக பகுதியின் 
பாதறயியல் பற்றிய விரிவான ஆய்வு 
அளிக்கப்பட வவண்டும். 

இந்த திை்ைத்தின் புவியியல் 
சூழ்நிரலயின் விவரங்கள் பிரிவு 
3.6, அத்தியாயம்-III இன் கீழ் 
வழங்கப்பை்டுள்ளன. 
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அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி, ஏற்கனவவ உள்ள 
மரங்கதள நடவு கெய்தல் மற்றும் 
அருகிலுள்ள குவாரிகள் மற்றும் 
நீரந்ிதலகளுக்கு இதடவய உள்ள 
பாதுகாப்பு தூரம் உள்ளிட்ட 
சுற்றளவில் வபாதுமான வவலிகள், 

பெத்ெ கபல்ட் ஆகியவற்றின் 
புதகப்படங்கதள ஆதரவாளர ்வழங்க 
வவண்டும். 

குத்தரக பகுதியில், சுற்றளரவச ்
சுற்றி 7.5மீ பாதுகாப்புத் தரை. 
பாதுகாப்பு மண்ைலப் பகுதியில் 
தாவர வளர்சச்ி மற்றும் அழகியரல 
கமம்படுத்த கிரீன்கபல்ை் / கதாை்ைம் 
கமற்ககாள்ளப்படும். குத்தரக 
பகுதியிலும் அரதச ் சுற்றியுள்ள 
பகுதிகளிலும் சுமார் 550 மரங்கள் 
நைப்படும். முன்கமாழியப்பை்ை 
கதாை்ைத்தின் விவரங்கள் 
அை்ைவரண எண்.4.16, அத்தியாயம்-

IV இல் ககாடுக்கப்பை்டுள்ளது. 
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திட்ட முன்கமாழிபவர ் நீர-்புவியியல் 
ஆய்தவ வமற்ககாள்வதன் மூலம், 

நிலத்தடி நீர ் இதறத்தல் மற்றும் 
திறந்த கிணறுகள் மற்றும் வமற்பரப்பு 
நீரந்ிதலகளான ஆறுகள், கதாட்டிகள், 

கால்வாய்கள், குளங்கள் 
வபான்றவற்றின் எண்ணிக்தகதய 
விவரிக்கும் நீரம்ட்ட வதரபடத்தத 
கருத்தில் ககாண்டு I km (சுற்றளவு) 
சுரங்க நடவடிக்தககளால் 
கிணறுகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகதள 

 

 

 

 

இந்தத் திை்ைத்தின் நீர்வளவியல் 
சூழ்நிரலயின் விவரங்கள் பிரிவு 3.6, 

அத்தியாயம்-III இன் கீழ் 
வழங்கப்பை்டுள்ளன. 
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மதிப்பிடுவதற்காக PWD/TWAD 

இலிருந்து பருவமதழ மற்றும் 
பருவமதழ அல்லாத பருவங்களுக்கு 
வெகரிக்கப்பட்ட நீர ் நிதல 
தரவுகளுடன். 
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வமற்பரப்பு நீர/்நிலதத்டி நீரின் தரம், 

காற்றின் தரம், மண்ணின் தரம் 
மற்றும் வபாக்குவரத்து/வாகன இயக்க 
ஆய்வு உட்பட 
தாவரங்கள்/விலங்குகள் கதாடரப்ான 
சுற்றுெச்ூழல் மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் 
அளவுருக்களுக்கான அடிப்பதடத் 
தரதவ முன்கமாழிபவர ் வழங்க 
வவண்டும். 
 

நுண்ணிய வானிரல, சுற்றுப்புற 
காற்றின் தரம், நீரின் தரம், 

இரரசச்ல் நிரல, மண் மற்றும் 
தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 
ஆகியவற்றின் அடிப்பரைத் தரவு 
குளிர்காலத்தில் (டிசம்பர் 2021 முதல் 
பிப்ரவரி 2022 வரர) கசகரிக்கப்பை்டு 
அத்தியாயம்-III இன் பிரிவு 3.3 முதல் 
3.5 வரர விவரிக்கப்பை்டுள்ளது. 
ை்ராஃபிக் படிப்பின் விவரங்கள் 
பிரிவு 4.9, அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் 
வழங்கப்பை்டுள்ளன. 
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காற்று மாசுபாடு, நீர ் மாசுபாடு 
மற்றும் சுகாதார பாதிப்புகள் 
ஆகியவற்றின் அடிப்பதடயில் 
சுற்றுெச்ூழலில் உள்ள அதனத்து 
சுரங்கங்களிலிருந்தும் சுரங்கத்தால் 
ஏற்படும் ஒட்டுகமாத்த தாக்க ஆய்தவ 
ஆதரவாளர ் வமற்ககாள்வார,் 

அதன்படி சுற்றுெச்ூழல் வமலாண்தம 
திட்டம் தயாரிக்கப்பட வவண்டும். 
 

திை்ைத்தின் 500மீ சுற்றளவில் 
அரமந்துள்ள மற்ற குவாரிகளின் 
விவரங்கள் இரணப்பு-2ல் 
ககாடுக்கப்பை்டுள்ளது. இந்த 
திை்ைத்திற்காக கமற்ககாள்ளப்பை்ை 
அடிப்பரை கண்காணிப்பு, 

தற்கபாதுள்ள இந்த குவாரியின் 
ஒை்டுகமாத்த தாக்கத்ரத 
பிரதிபலிக்கிறது. 
காற்று, நீர், உைல்நல பாதிப்புகள் 
கபான்றவற்றால் ஏற்படும் 
பாதிப்புகரள அரையாளம் 
காணுதல் அத்தியாயம்-IV இல் 
கமற்ககாள்ளப்பை்டுள்ளது. 
சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்ரம திை்ைம் 
அத்தியாயம்-X இல் விரிவாக 
வழங்கப்பை்டுள்ளது. 
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ெமூக-கபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 
நடவடிக்தகயிலிருந்து 5 கிமீ இதடயக 
மண்டலத்திற்குள் வமற்ககாள்ளப்பட 

இரையக மண்ைலத்தில் நைத்தப்பை்ை 
சமூகப் கபாருளாதார ஆய்வின் 
விவரங்கள் பாரா 3.2.4, அத்தியாயம்-
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வவண்டும். III இல் வழங்கப்பை்டுள்ளன. 
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மரங்களின்ஆய்வு (எண்கள், 

இனங்களின் கபயர,் வயது, விட்டம் 
வபான்றதவ) சுரங்க குத்ததகக்கு 
பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி & 300 மீ 
இதடயக மண்டலம் மற்றும் சுரங்க 
நடவடிக்தகயின் வபாது அதன் 
வமலாண்தம ஆகிய இரண்டிலும் 
வமற்ககாள்ளப்பட வவண்டும். 

ரமய மண்ைலம் மற்றும் தாங்கல் 
மண்ைலத்தில் உள்ள தாவரங்களின் 
விவரங்கள் அை்ைவரண எண்.3.24–
3.25, அத்தியாயம்-III இலிருந்து 
வழங்கப்பை்டுள்ளன. 
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முன்கமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான 
விரிவான சுரங்க மூடல் திட்டம் EIA/EMP 

அறிக்தகயில் வெரக்்கப்படும். 

சுரங்க மூைல் திை்ைத்தின் விவரங்கள் 
பிரிவு 7.5, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் 
வழங்கப்பை்டுள்ளன. 
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உள்ளூர ் வசிப்பவரக்ளால் கபாது 
விொரதணயின் வபாது எழுப்பப்படும் 
அதனத்து வகள்விகளும் தீரக்்கப்பட 
வவண்டும் மற்றும் பாதுகாப்பு 
நடவடிக்தககள் அல்லது 
வமலாண்தமத் திட்டம் அதற்வகற்ப 
திருத்தப்பட்டு, MoEF & CC அலுவலக 
குறிப்பாதண கதாடரப்ாக SEIAA/SEAC 

க்கு ெமரப்்பிக்கப்பட வவண்டும். 

ஒப்புக்ககாண்ைார். -- 
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திட்ட முன்கமாழிபவர ் அரசுப் 
பள்ளிகளுக்கு மட்டுவம திருத்தப்பட்ட 
CER கெயல்பாடுகதளெ ் ெமரப்்பிக்க 
வவண்டும். 

அப்பகுதி மக்களிைம் கபசி உரிய 
முரறயில் வழங்கப்படும். 

-- 
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2016 ஆம் ஆண்டின் OA எண்.186 
(MANo.350/2016) மற்றும் OA 
எண்.200/2016 இல் உள்ள மாண்புமிகு 
NGT, முதன்தம கபஞ்ெ,் புது தில்லியின் 
"குறிப்பு விதிமுதறகள்" 
பிரெச்ிதனக்கான பரிந்துதரயானது 
மற்றும் 0.A.No.580/2016 (MANo.1182/2016) 
மற்றும் 0.A.No.102/2017 மற்றும் 
0.A.No.404/2016 (MANo.758/2016, 
MANo.920/2016, MANo .1122/2016, 
MANo.12/2017 & MA எண். 843/2017) 
மற்றும் OANo.405/2016 மற்றும் OANo.520 

ஒப்புக்ககாண்ைார். -- 
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of 2016 (MANO.981/2016, MANo.982/2016 & 
MANo .784/2016). 
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திட்டத்ததெ ் சுற்றியுள்ள பசுதமப் 
பட்தடயின் வநாக்கம், தப்பிவயாடிய 
உமிழ்தவக் தகப்பற்றுவதும், 

அழகியல் வமம்பாட்டிற்கு கூடுதலாக 
உருவாகும் இதரெெ்தலக் 
குதறப்பதும் ஆகும். DFO, 

மாவட்டம்/மாநில வவளாண் 
பல்கதலக்கழகத்துடன் 
கலந்தாவலாசித்து வளாகத்திலும் 
அததெ ் சுற்றிலும் பரந்த அளவிலான 
உள்நாட்டுத் தாவர இனங்கள் நடப்பட 
வவண்டும். தாவர இனங்கள் 
தடிமனான விதானம், வற்றாத 
பசுதமயான தன்தம, பூரவ்ீக 
வதாற்றம் மற்றும் கபரிய இதல 
பகுதிகள் ஆகியவற்தறக் 
ககாண்டிருக்க வவண்டும். நடுத்தர 
அளவிலான மரங்கள் மற்றும் 
புதரக்ளுடன் மாறி மாறி சிறிய 
மரங்கள் நடப்பட வவண்டும். 
மியாவாக்கி முதறயில் நடவு 
கெய்வது, அதாவது கவவ்வவறு 
வதகயான மரங்கதள மிக 
இதடகவளியில் கநருக்கமாக நடுவது 
முயற்சி கெய்யலாம், இது நல்ல பெத்ெ 
நிறத்தத தரும். மூடப்படும் வநரத்தில் 
மரங்கள் நன்கு வளரந்்திருக்கும் 
வதகயில், சுரங்கப் பகுதியின் 
சுற்றளவில் பசுதமப் பட்தடதய 
உருவாக்க வவண்டும். 

குத்தரக பகுதியில், சுற்றளரவச ்
சுற்றி 7.5மீ பாதுகாப்பு மண்ைலப் 
பகுதியில் தாவர வளர்சச்ி மற்றும் 
அழகியரல கமம்படுத்த 
கிரீன்கபல்ை் / கதாை்ைம் 
கமற்ககாள்ளப்படும். குத்தரக 
பகுதியிலும் அரதச ் சுற்றியுள்ள 
பகுதிகளிலும் சுமார் 550 மரங்கள் 
நைப்படும். முன்கமாழியப்பை்ை 
கதாை்ைத்தின் விவரங்கள் 
அை்ைவரண எண்.4.16, அத்தியாயம்-

IV இல் ககாடுக்கப்பை்டுள்ளது. 
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திட்ட முன்கமாழிபவர,் ஜிபிஎஸ் 
ஆயத்கதாகுப்புகளுடன் 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தற்வபாததய / 
முன்கமாழியப்பட்ட பசுதமப் 
பட்தடயின் விவரங்கதளயும், 

குத்தரக பகுதியில், சுற்றளரவச ்
சுற்றி 7.5மீ பாதுகாப்பு மண்ைலப் 
பகுதியில் தாவர வளர்சச்ி மற்றும் 
அழகியரல கமம்படுத்த 
கிரீன்கபல்ை் / கதாை்ைம் 
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சுரங்கப் பகுதிதயெ ் சுற்றி 
குதறந்தபட்ெம் 3 மீ அகலம் வதர 
நடப்பட உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ள 
மரங்களின் பட்டியதலயும் 
புதகப்படங்கள்/ஆவணங்களின் 
நகலுடன் வழங்க வவண்டும். வமலும் 
இது EIA அறிக்தகயில் வெரக்்கப்படும். 

கமற்ககாள்ளப்படும். குத்தரக 
பகுதியிலும் அரதச ் சுற்றியுள்ள 
பகுதிகளிலும் சுமார் 550 மரங்கள் 
நைப்படும். முன்கமாழியப்பை்ை 
கதாை்ைத்தின் விவரங்கள் 
அை்ைவரண எண்.4.16, அத்தியாயம்-

IV இல் ககாடுக்கப்பை்டுள்ளது. 
B. கூடுதல் விதிமுரறக்குறிப்புகள் (ToR) இணக்கம் 

1 

SEAC இன் பரிந்துதரயின்படி மற்றும் 
முன்கமாழிபவரால் 
ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டபடி, 

சுரங்கத்தின் ஆழத்தத 2lm ஆகவும், 

62390 cum கரடுமுரடான கல் மற்றும் 
45,468 cum gravel ஆகவும் ஐந்து 
ஆண்டுகளுக்கு ஒரு கபஞ்ெ ் உயரம் 
5m ஆகக் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 
சுற்றியுள்ள பகுதியின் நீர ் புவியியல் 
ஆட்சி மற்றும் நிதலயான மற்றும் 
பாதுகாப்பான சுரங்கத்தத உறுதி 
கெய்தல். 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் 
திை்ைத்தின்படி சுரங்கத்தின் உத்கதச 
ஆழம் 26மீ. இருப்பினும், SEAC 

பரிந்துரரயின் அடிப்பரையில் 
சுரங்க ஆழம் 21 மீை்ைராக 
குரறக்கப்பை்டுள்ளது. 56,890 மீ3 
உரைக்கல் மற்றும் 45,468 மீ3 சரரள 
சுரங்கம் கசய்ய 
உத்கதசிக்கப்பை்டுள்ளது. 
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2 

MoEF & CC அலுவலக 
குறிப்பாதணயின்படி F.No.22-65/2017-

IA.III வததியிட்ட: 30.09.2020 மற்றும் 
20.10.2020 கபாதுக் கலந்தாய்வின் 
வபாது எழுப்பப்படட் கருத்துக்கள் 
முன்கமாழிபவர ் நிவரத்்தி கெய்வார ்
மற்றும் முன்கமாழியப்படட் 
அதனத்து நடவடிக்தககளும் 
சுற்றுெச்ூழல் வமலாண்தம 
திடட்த்தின் அதன் ஒரு பகுதியாக 
இருக்கும். 

ஒப்புக்ககாண்ைார். -- 

3 

சுற்றுெச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு காரப்ன் 
உமிழ்தவ விரிவாக ஆய்வு 
கெய்வதுடன், காரப்ன் மூழ்கிகளின் 
வளரெ்ச்ி மற்றும் கவப்பநிதல 
குதறப்பு உள்ளிடட் பிற உமிழ்வு 
மற்றும் காலநிதல தணிப்பு 
நடவடிக்தககளின் கட்டுப்பாடு 
உட்பட காரப்ன் உமிழ்தவத் 

உற்பத்தி அளவு குரறவாக 
உள்ளதால், 1 எக்ஸ்ககவை்ைர் 
இயந்திரம், 3 டிப்பர்கள் மை்டுகம 
ஈடுபடுத்தப்படும். இந்த உபகரணங்-

கள் முரறயாக கதாைர்ந்து 
பராமரிக்கப்படும். தவிர, முன்பு 
குறிப்பிை்ைபடி, கார்பன் கவளிகய-

ற்றத்தால் ஏற்படும் குரறந்த 
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தணிப்பதற்கான நடவடிக்தககதள 
பரிந்துதரக்கும். 
 

பாதிப்ரப உறுதி கசய்வதற்காக, 
கபாக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு 
வழக்கமான வாகன உமிழ்வு 
கசாதரனகள் கசய்யப்படும். 
கார்பன் கவளிகயற்றத்ரத கமலும் 
மத்தியஸ்தம் கசய்ய, ஒரு நல்ல 
பசுரம மற்றும் கதாை்ைத் திை்ைம் 
திை்ைமிைப்பை்டுள்ளது, அதில் 550 
தாவரங்கள் குத்தரக பகுதியிலும் 
அரதச ்சுற்றியும் நைப்படும். 

4 

சுற்றுெச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 
பல்லுயிர,் இயற்தக சுற்றுெச்ூழல், 
மண் நுண்ணுயிர ் தாவரங்கள், 
விலங்கினங்கள் மற்றும் மண் விதத 
வங்கிகள் ஆகியவற்தற ஆய்வு 
கெய்து இயற்தக சூழதல 
பராமரிப்பதற்கான நடவடிக்தக-

கதள பரிந்துதரக்க வவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் 
ஆய்வு, உயிரினங்களின் பை்டியல் 
மற்றும் தற்கபாதுள்ள அடிப்பரை 
சூழலியல் நிரலரமகரள மதிப்பீடு 
கசய்தல் ஆகியவற்ரறக் குறிக்கும் 
வரகயில் நைத்தப்பை்ைது. பிரிவு 3.24 – 
3.25, அத்தியாயம்-III இன் கீழ் 
விவரங்கள் வழங்கப்பை்டுள்ளன. 
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5 

அப்பகுதியின் நிதலயான 
வமலாண்தம மற்றும் கபாருட்கள் 
மற்றும் வெதவகளின் ஓட்டத்திற்கான 
சுற்றுெச்ூழல் அதமப்தப 
மீட்கடடுப்பதற்கு நடவடிக்தக 
குறிப்பாக பரிந்துதரக்கப்பட 
வவண்டும். 

பிந்ரதய சுரங்க நில பயன்பாடு 
அை்ைவரண எண். 4.14 இல் 
வழங்கப்பை்டுள்ளது. காடு வளர்ப்பு 
மற்றும் நீர்நிரலகரளக் காை்டும் 
சுரங்கத்திற்குப் பிந்ரதய நில 
பயன்பாை்டுத் திை்ைம் பைம் எண்- 4.7 
இல் காை்ைப்பை்டுள்ளது 
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C. தரநிரல விதிமுரறக்குறிப்புகள் (ToR) இணக்கம் 

1 

1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு 
வாரியான உற்பதத்ி விவரங்கள் 
ககாடுக்கப்பட வவண்டும், 1994 ஆம் 
ஆண்டுக்கு முந்ததய ஒரு வருடத்தில் 
எட்டப்படட் அதிகபட்ெ உற்பத்திதய 
கதளிவாகக் குறிப்பிட வவண்டும். EIA 
அறிவிப்பு 1994 நதடமுதறக்கு வந்த 
பிறகு உற்பத்தியில் ஏவதனும் 
அதிகரிப்பு இருந்ததா என்பததயும் 
திட்டவடட்மாகத் கதரிவிக்கலாம். 
1994க்கு முன் எட்டப்பட்ட அதிகபட்ெ 
உற்பத்தி. 

இது முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைமாகும். 
இந்த குத்தரகப் பகுதியில் இதுவரர 
ஆதரவாளரால் சுரங்கப்பணி எதுவும் 
கமற்ககாள்ளப்பைவில்ரல. 
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2 

சுரங்கத்தின் உரிதமயான 
குத்ததகதாரர ் முன்கமாழிபவர ்
என்பதத ஆதரிக்கும் ஆவணத்தின் 
நகல் ககாடுக்கப்பட வவண்டும். 

விருதுநகர் மாவை்ை ஆை்சியர் கடிதம் 
ககவி1/932/2018-கனிமம் 01.06.2019 
கததியிை்ை திை்ை வரரயறுக்கப்பை்ை 
பகுதி கதாைர்பு கடிதம் கபறப்பை்ைது. 
(இரணப்பு-1) 
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3 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம், 
EIA மற்றும் கபாது விொரதண உட்பட 
அதனத்து ஆவணங்களும் சுரங்க 
குத்ததக பகுதி, உற்பத்தி நிதலகள், 
கழிவு உற்பத்தி மற்றும் அதன் 
வமலாண்தம, சுரங்க கதாழில்நுட்பம் 
வபான்றவற்றின் அடிப்பதடயில் 
ஒன்றுக்ககான்று இணக்கமாக இருக்க 
வவண்டும் மற்றும் குத்ததகதாரரின் 
கபயரில் இருக்க வவண்டும். 

உற்பத்தி திறன், கழிவுகளின் 
விவரம், அதன் கமலாண்ரம மற்றும் 
சுரங்கத் கதாழில்நுை்பம் மற்றும் 
சுரங்கத் திை்ைம் மற்றும் EIA 
கபான்றரவ ஒன்றுக்ககான்று 
இணக்கமாக உள்ளன. 

-- 

4 

சுரங்க குத்ததக பகுதியின் 
அதனத்து மூதல 
ஒருங்கிதணப்புகளும், உயர ்
கதளிவுத்திறன் படங்கள்/ 
வடாவபாஷீட், நிலப்பரப்பு தாள், 
புவியியல் மற்றும் பகுதியின் 
புவியியல் ஆகியவற்றில் 
மிதகப்படுத்தப்பட்டிருக்க வவண்டும். 
முன்கமாழியப்படட் பகுதியின் 
அத்ததகய படம், நிலப் பயன்பாடு 
மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் (வகார ்
மற்றும் பஃபர ் மண்டலம்) பிற 
சூழலியல் அம்ெங்கதளத் 
கதளிவாகக் காட்ட வவண்டும். 

• திை்ை ஒருங்கிரணப்புகள் கசயற்-

ரகக்ககாள் பைங்களில் மிரகப்-

படுத்தப்பை்டு அத்தியாயம் – II இல் 
பைம் எண் - 2.4 என ககாடுக்கப்-

பை்டுள்ளது. 

• புவியியல் மற்றும் புவியியல் 
வரரபைம் பைம் எண்.3.20, 3.21, 
அத்தியாயம்-III இல் வழங்கப்பை்டுள்-

ளது. பாரற அடுக்குகள் பற்றிய 
(லித்தாலஜி) வரரபைம் மற்றும் மண் 
வரரபைம் ஆகியரவ பைம் எண். 3.22, 
3.23, அத்தியாயம்-III இன் கீழ் 
வழங்கப்பை்டுள்ளன. 

இரைப்பை்ைபகுதி மண்ைலத்ரதக் 
காை்டும் 10கிமீ ஆரம் குறியீை்டுத் 
திை்ைம் அத்தியாயம் - III இல் பைம் 
எண்.3.1 இல் ககாடுக்கப்பை்டுள்ளது. 
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இந்திய ெரவ்வ ஆஃப் இந்தியா 
வடாவபா ஷீட்டில் 1:50,000 அளவில் 
அப்பகுதியின் புவியியல் வதரபடம், 
அப்பகுதியின் நில வடிவங்களின் 
புவியியல், தற்வபாதுள்ள கனிமங்கள் 
மற்றும் அப்பகுதியின் சுரங்க 
வரலாறு, முக்கியமான நீரந்ிதலகள், 

நிரலயான ToR புள்ளி எண்.4 இல் 
பதிலளிக்கப்பை்ைது 

-- 
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ஓதடகள் மற்றும் ஆறுகள் மற்றும் 
மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்தறக் 
குறிக்கும் தகவல் வழங்கப்பட 
வவண்டும். 
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சுரங்க நடவடிக்தககளுக்கு முன்-

கமாழியப்படட் நிலம் பற்றிய 
விவரங்கள், அரசின் நில 
பயன்பாட்டுக் ககாள்தகக்கு சுரங்கம் 
இணங்குகிறதா என்ற தகவலுடன் 
ககாடுக்கப்பட வவண்டும்; 
சுரங்கத்திற்கான நிலத்தத 
மாற்றுவதற்கு மாநில நில 
பயன்பாட்டு வாரியம் அல்லது 
ெம்மந்தப்படட் அதிகாரியிடம் 
அனுமதி கபற்றிருக்க வவண்டும். 

கபாருந்தாது -- 

7 

முன்கமாழியப்படட் நிறுவனம் அதன் 
இயக்குநரக்ள் குழுவால் அங்கீ-

கரிக்கப்பட்ட நன்கு வதரயறுக்-

கப்பட்ட சுற்றுெச்ூழல் ககாள்தக-

தயக் ககாண்டிருக்கிறதா என்பது 
கதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட வவண்டும் 
?, சுற்றுெச்ூழல் அல்லது வன விதிகள்/ 
நிபந்ததனகதள மீறுதல்/விலகல்/ 
மீறல் ஆகியவற்தறக் கவனத்தில் 
ககாள்ள பரிந்துதரக்கப்பட்ட கெயல்-

பாட்டு கெயல்முதறகள் பற்றிய 
விளக்கத்துடன் EIA அறிக்தகயில் 
குறிப்பிடப்படலாம்? சுற்றுெச்ூழல் 
பிரெச்ிதனகதளக் தகயாள்வதற்கும், 
EC நிபந்ததனகளுக்கு இணங்குவதத 
உறுதி கெய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் 
படி-நிதல அதமப்பு அல்லது நிரவ்ாக 
உத்தரவு வழங்கப்படலாம். நிறு-

வனத்தின் இயக்குநரக்ள் குழு 
மற்றும்/ அல்லது பங்குதாரரக்ளுக்கு 
இணங்காததவ / சுற்றுெச்ூழல் 
விதிமுதறகதள மீறுதல் பற்றி புகார ்
கெய்யும் முதறயும் EIA அறிக்தகயில் 
விவரிக்கப்படலாம். 

• முன்கமாழிபவர் நன்கு 
திை்ைமிைப்பை்ை சுற்றுசச்ூழல் 
ககாள்ரகரய உருவாக்குவார். 
அதன் விவரங்கள் பிரிவு 10.2.1, 
அத்தியாயம்-Xன் கீழ் 
வழங்கப்பை்டுள்ளன. 

• சுரங்க கமலாளர் பல்கவறு 
சுற்றுசச்ூழல் கை்டுப்பாை்டு 
நைவடிக்ரககரள உைனடியாகவும் 
திறரமயாகவும் திறம்பை 
கண்காணித்து கசயல்படுத்துவார் 
மற்றும் சுரங்கத்தில் காற்றின் தரக் 
கை்டுப்பாடு, நீர் தர நிரல, ஒலி 
அளவு கை்டுப்பாடு, கதாை்ைத் திை்ைம், 
சமூக கமம்பாை்டுத் திை்ைங்கள் 
கபான்ற பல்கவறு சுற்றுசச்ூழல் 
கமலாண்ரம திை்ைங்கரள 
கமற்பார்ரவயிடுவார். அதற்கான 
நிறுவன விளக்கப்பைம் பைம் 
எண்.10.1, அத்தியாயம்-X இல் 
ககாடுக்கப்பை்டுள்ளது. 
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சுரங்கப் பாதுகாப்பு கதாடரப்ான 
சிக்கல்கள், நிலத்தடி சுரங்கத்தின் 
வபாது ெரிவு ஆய்வு மற்றும் திறந்த 
கவளி சுரங்கத்தின் வபாது ெரிவுகள் 
ஏற்படுவதற்கான (ெப்சிவடன்ஸ்) 
ஆய்வு, பாதறகதள துதளத்து 
தகரக்்கும் கபாது ஏற்படும் அதிரவ்ுகள் 
ஆய்வு வபான்றதவ விரிவாக இருக்க 
வவண்டும். ஒவ்கவாரு ெந்தரப்்-

பத்திலும் முன்கமாழியப்பட்ட பாது-

காப்பு நடவடிக்தககள் வழங்கப்பட 
வவண்டும். 

நிலத்தடி சுரங்க நைவடிக்ரககளால் 
ஏற்பைக்கூடிய பல்கவறு அபாயங்கள் 
பிரிவு 7.4, அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் 
விவரிக்கப்பை்டுள்ளன. இது 
திறந்தகவளி சுரங்கமாக இருப்ப-

தால், சரிவுகள் ஏற்படுவதற்கான 
வாய்ப்புகள் இல்லாததால் இவ்வரக 
(சப்சிகைன்ஸ்) கபாருந்தாது. 
கவடிப்பினால் ஏற்படும் நில 
அதிர்வுகளின் தாக்கம் பாரா 4.4.2, 
அத்தியாயம்-IV இல் 
ககாடுக்கப்பை்டுள்ளது. 

7-4 
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குத்ததக சுற்றளவில் இருந்து சுரங்க 
குத்ததகதயெ ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 
மண்டலத்தத ஆய்வுப் பகுதி 
உள்ளடக்கும் மற்றும் EIA இல் உள்ள 
கழிவு உருவாக்கம் வபான்றதவ 
சுரங்கம் / குத்ததகக் காலத்தின் 
வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்க 
வவண்டும். 

தற்கபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் 
நிரலரய கசகரிப்பதற்காகத் 
கதர்ந்கதடுக்கப்பை்ை ஆய்வுப் பகுதி 
திை்ைச ் சுற்றளவிலிருந்து 10 கிமீ 
கரடியல் தூரத்ரத உள்ளைக்கியது 
(பைம் எண் - 3.1). அறிக்ரகயில் 
ககாடுக்கப்பை்டுள்ள தரவு 
சுரங்கத்தின் ஆயுளுக்கானது. 

3-2 
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வனப்பகுதி, விவொய நிலம், 
வமய்ெெ்ல் நிலம், வனவிலங்கு 
ெரணாலயம், வதசிய பூங்கா, 
விலங்கினங்களின் இடம்கபயரந்்த 
பாததகள், நீரந்ிதலகள், மனித 
குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற 
சுற்றுெச்ூழல் அம்ெங்கதளக் 
குறிக்கும் ஆய்வுப் பகுதியின் நில 
பயன்பாடு குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 
சுரங்க குத்ததகப் பகுதியின் நில 
பயன்பாட்டுத் திட்டம், 
கெயல்பாட்டுக்கு முந்ததய, 
கெயல்பாட்டு மற்றும் 
கெயல்பாட்டுக்கு பிந்ததய 
கட்டங்கதள உள்ளடக்கியதாக 
தயாரிக்கப்பட்டு ெமரப்்பிக்கப்பட 
வவண்டும். நில பயன்பாட்டு மாற்றம் 
ஏவதனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 
ககாடுக்கப்பட வவண்டும். 

• பல்கவறு LULC வரககரள 
வரரயறுக்க ஆய்வுப் பகுதியின் 
நிலப் பயன்பாடு ஆய்வு 
கசய்யப்பை்ைது மற்றும் அதன் 
விவரங்கள் பிரிவு 3.4, அத்தியாயம்-III 
இன் கீழ் வழங்கப்பை்டுள்ளன. 

• தற்கபாது மற்றும் குவாரி காலத்தின் 
முடிவில் நில பயன்பாை்டு முரற 
பிரிவு 4.5.1, அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் 
வழங்கப்பை்டுள்ளது. 

5-வருை சுரங்கத்திற்குப் பிந்ரதய 
சுரங்க நில பயன்பாடு அை்ைவரண 
எண். 4.14 இல் வழங்கப்பை்டுள்ளது. 
காடு வளர்ப்பு மற்றும் 
நீர்நிரலகரளக் காை்டும் 
சுரங்கத்திற்குப் பிந்ரதய நில 
பயன்பாை்டுத் திை்ைம் பைம் எண்- 4.5 
இல் காை்ைப்பை்டுள்ளது. 
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சுரங்க குத்ததகக்கு கவளிவய உள்ள 
நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க 
குத்ததகயிலிருந்து தூரம், அதன் நில 
பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் ஏவதனும் 
இருந்தால், நிலத்தின் விவரங்கள் 
ககாடுக்கப்பட வவண்டும். 

சுரங்கப்பணிகளில் கவை்டி 
எடுக்கப்பை்ை அரனத்தும் கபாருை்-

களும் பயன்படுத்தப்படும் என்பதால், 
இந்த குவாரி கசயல்பாை்டில் 
எந்தவிதமான கழிவு உற்பத்தியும் 
எதிர்பார்க்கப்பைவில்ரல. எனகவ, 
கவளிப்புற அதிகப்படியான கமடுகள் 
ஏதும் ஏற்படுவதில்ரல.  

2-11 
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திட்டப் பகுதியில் ஏவதனும் வன நிலம் 
ெம்பந்தப்படட்ிருந்தால் அதத 
உறுதிப்படுத்தும் வதகயில் மாநில 
வனத்துதறயில் உள்ள தகுதி வாய்ந்த 
அதிகாரியின் ொன்றிதழ் வழங்கப்பட 
வவண்டும். காடுகளின் நிதல குறித்து 
திட்ட ஆதரவாளர ் ஏவதனும் 
முரணாகக் கூறினால், அந்த இடத்தத 
மாநில வனத் துதற அதமெெ்கத்தின் 
பிராந்திய அலுவலகத்துடன் 
இதணந்து ஆய்வு கெய்து, காடுகளின் 
நிதலதயக் கண்டறியலாம், அதன் 
அடிப்பதடயில், இதில் உள்ள 
ொன்றிதழில் வமவல 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி கவளியிடப்படும். 
இதுவபான்ற எல்லா நிகழ்வுகளிலும், 
மாநில வனத் துதறயின் பிரதிநிதி 
நிபுணர ் மதிப்பீட்டுக் குழுக்களுக்கு 
உதவுவது விரும்பத்தக்கதாக 
இருக்கும். 

குத்தரக பகுதியில் வன நிலம் 
இல்ரல. -- 
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நிகர தற்வபாததய மதிப்பு (NPV) 
மற்றும் இழப்பீட்டு காடு வளரப்்பு (CA) 
உள்ளிட்ட திடட்த்தில் ஈடுபட்டுள்ள 
உதடந்த பகுதி மற்றும் கன்னி 
வனப்பகுதிக்கான வன அனுமதியின் 
நிதல குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 
வனத்துதற அனுமதியின் நகதலயும் 
வழங்க வவண்டும். 

குத்தரக பகுதியில் வன நிலம் 
இல்ரல. -- 
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பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ்
மற்றும் பிற பாரம்பரிய வனவாசிகள் 
(வன உரிதமகதள அங்கீகரித்தல்) 
ெட்டம், 2006ன் கீழ் வன உரிதமகதள 

கபாருந்தாது -- 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திரு.ககா.அ.இராஜககாபால் அவரக்ளின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  
1.105 கெக்கைர் – கமலூரத்ுரரசச்ாமிபுரம்    கிராமம், இராஜபாரளயம் வை்ைம்  ,விருதுநகர் மாவைை்ம்.  
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அங்கீகரிப்பதன் நதடமுதற நிதல 
குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 
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ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF 
பகுதிகளில் உள்ள தாவரங்கள், 
வததவயான விவரங்களுடன் 
ககாடுக்கப்பட வவண்டும். 

குத்தரக பகுதியில் வன நிலம் 
இல்ரல. -- 
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ஆய்வுப் பகுதியின் 
வனவிலங்குகளின் மீது சுரங்கத் 
திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் 
விவரங்கள் வழங்கப்படுவததக் 
கண்டறிய ஒரு ஆய்வு கெய்யப்பட 
வவண்டும். சுற்றியுள்ள மற்றும் வவறு 
ஏவதனும் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில் 
உள்ள வனவிலங்குகளின் மீது 
இத்திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் 
அதற்வகற்ப, வததவப்படும் விரிவான 
தணிப்பு நடவடிக்தககள், கெலவு 
தாக்கங்களுடன் உருவாக்கப்பட்டு 
ெமரப்்பிக்கப்பட வவண்டும். 

கநல்ரல வனவிலங்கு சரணாலயம் 
குத்தரக பகுதியின் கிழக்குப் 
பகுதியில் 4.6 கிமீ கதாரலவில் 
அரமந்துள்ளது. MoEF&CC அறிவிப்பு 
S.O.2794(E) கததியிை்ை 02.08.2019 இன் 
அடிப்பரையில், சுற்றுசச்ூழல் 
உணர்திறன் மண்ைலம் 3.5 கிமீ 
கதாரலவில் உள்ளது. எனகவ, NBWL 

அனுமதி கபாருந்தாது. 
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்-கமகமரல புலிகள் 
காப்பகம் (SMTR) குத்தரக 
பகுதியிலிருந்து 6.3கிமீ கதாரலவில் 
அரமந்துள்ளது. இறுதி 
அறிவிப்புக்காக காத்திருக்கும் 
நிரலயில், NBWL அனுமதிக்கான 
விண்ணப்பம் கசய்யப்பை்ைது. 

4-17 
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வதசியப் பூங்காக்கள், 
ெரணாலயங்கள், உயிரக்்வகாளக் 
காப்பகங்கள், வனவிலங்கு வழித்-
தடங்கள், ராம்ொர ் தளம் புலி/ 
யாதனகள் காப்பகங்கள்/ (உள்ளது 
மற்றும் முன்கமாழியப்பட்டதவ), 
சுரங்க குத்ததகக்கு 10 கி.மீ.க்குள் 
ஏவதனும் இருந்தால், அது முதறயாக 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட இருப்பிட 
வதரபடத்தின் மூலம் கதளிவாகக் 
குறிப்பிடப்பட வவண்டும். ததலதம 
வனவிலங்கு காப்பாளர ்மூலம். வமவல 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி சுற்றுெச்ூழல் 
ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த 
பகுதிகள் அருகாதமயில் இருப்பதால், 
அத்ததகய திட்டங்களுக்குப் 

நிரலயான ToR புள்ளி எண்.16 இல் 
பதிலளித்தார் 

-- 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திரு.ககா.அ.இராஜககாபால் அவரக்ளின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  
1.105 கெக்கைர் – கமலூரத்ுரரசச்ாமிபுரம்    கிராமம், இராஜபாரளயம் வை்ைம்  ,விருதுநகர் மாவைை்ம்.  
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கபாருந்தக்கூடிய வததவயான 
அனுமதி, வதசிய வனவிலங்கு 
வாரியத்தின் நிதலக்குழுவிலிருந்து 
கபறப்பட்டு அதன் நகல் அளிக்கப்பட 
வவண்டும். 
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ஆய்வுப் பகுதி [தமய மண்டலம் 
மற்றும் இதடயக மண்டலம் (சுரங்க 
குத்ததகயின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 
ஆரம்)] பற்றிய விரிவான உயிரியல் 
ஆய்வு வமற்ககாள்ளப்பட வவண்டும். 
தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்களின் விவரங்கள், 
அழிந்து வரும், உள்ளூர ் மற்றும் RET 
இனங்கள், தனித்தனியாக, தமய 
மற்றும் தாங்கல் மண்டலத்திற்கு 
தனித்தனியாக, அத்ததகய 
முதன்தம கள ஆய்வின் 
அடிப்பதடயில் வழங்கப்பட 
வவண்டும், இது தற்வபாதுள்ள 
விலங்கினங்களின் அட்டவதணதய 
கதளிவாகக் குறிக்கிறது. ஆய்வுப் 
பகுதியில் ஏவதனும் திட்டமிடப்படட் 
விலங்கினங்கள் காணப்பட்டால், 
அவற்தறப் பாதுகாப்பதற்கான 
பட்கெட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 
வததவயான திட்டமும் மாநில வனம் 
மற்றும் வனவிலங்குத் துதறயுடன் 
கலந்தாவலாசித்து, விவரங்கள் 
அளிக்கப்பட வவண்டும். அதத 
கெயல்படுத்த வததவயான நிதி 
ஒதுக்கீடு திட்ட மதிப்பின் ஒரு 
பகுதியாக கெய்யப்பட வவண்டும். 

முதன்ரம கள ஆய்வுகள் மூலம் 
திை்ைத்தின் ரமய மற்றும் தாங்கல் 
மண்ைலத்தில் உள்ள தாவரங்கள் 
மற்றும் விலங்கினங்கள் பற்றிய 
விரிவான ஆய்வு 
கமற்ககாள்ளப்பை்டுள்ளது. 
விவரங்கள் பாரா 3.5, அத்தியாயம் III 
இல் வழங்கப்பை்டுள்ளன. 

3-34 
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'அதிகமாக மாசுபட்டதாக' 
அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகள் அல்லது 
'ஆரவளி வரம்பின்' கீழ் வரக்கூடிய 
திட்டப் பகுதிகள் (சுரங்க 
நடவடிக்தககளுக்கு நீதிமன்றக் 
கட்டுப்பாடுகதள ஈரக்்கும்) 
ஆகியதவயும் குறிப்பிடப்பட 
வவண்டும், வமலும் வததவப்படும் 
இடங்களில், பரிந்துதரக்கப்பட்ட 

கபாருந்தாது -- 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திரு.ககா.அ.இராஜககாபால் அவரக்ளின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  
1.105 கெக்கைர் – கமலூரத்ுரரசச்ாமிபுரம்    கிராமம், இராஜபாரளயம் வை்ைம்  ,விருதுநகர் மாவைை்ம்.  

 

 

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

 -32T  

 

 

 

அதிகாரிகளின் அனுமதிெ ்
ொன்றிதழ்கள், உத்வதெ சுரங்க 
நடவடிக்தககள் பரிசீலிக்கப்படும் 
வதகயில் SPCB அல்லது மாநில 
சுரங்கத் துதற பாதுகாக்கப்பட்டு 
வழங்கப்பட வவண்டும். 
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இவதவபால், கடவலார திட்டங்களுக்கு, 
CRZ வதரபடம், LTL ஐ வதரயறுக்கும் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏகென்சிகளில் 
ஒன்றால் முதறயாக 
அங்கீகரிக்கப்பட்டது. HTL, CRZ பகுதி, 
சுரங்க குத்ததக wrt CRZ இடம், 
ெதுப்புநிலங்கள் வபான்ற கடற்கதர 
அம்ெங்கள், ஏவதனும் இருந்தால், 
வழங்கப்பட வவண்டும். (குறிப்பு: CRZ 
இன் கீழ் வரும் சுரங்கத் திடட்ங்களும் 
ெம்பந்தப்படட் கடவலார மண்டல 
வமலாண்தம ஆதணயத்தின் 
ஒப்புததலப் கபற வவண்டும்). 

கபாருந்தாது -- 
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திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்களுக்கான R&R திட்டம்/இழப்பீடு 
விவரங்கள் (PAP) அளிக்கப்பட 
வவண்டும். R&R திடட்த்ததத் 
தயாரிக்கும் வபாது, கதாடரப்ுதடய 
மாநில/வதசிய மறுவாழ்வு & 
மீள்குடிவயற்றக் ககாள்தகதய 
பாரத்வயில் தவத்திருக்க வவண்டும். 
எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் ெமூகத்தின் பிற 
நலிந்த பிரிவினதரப் 
கபாறுத்தமட்டில், குடும்பம் வாரியாக, 
வததவ அடிப்பதடயிலான மாதிரி 
கணக்ககடுப்பு, அவரக்ளின் 
வததவகதள மதிப்பிடுவதற்கும், 
அதற்வகற்ப கெயல் திடட்ங்கதளத் 
தயாரித்து ெமரப்்பிப்பதற்கும், 
வகாட்டத்தின் பிரிவு திட்டங்கதள 
ஒருங்கிதணக்க வவண்டும். மாநில 
அரசின் துதறகள். சுரங்க குத்ததக 
பகுதியில் அதமந்துள்ள கிராமங்கள் 
மாற்றப்படுமா இல்தலயா என்பதத 
கதளிவாக கவளிப்படுத்தலாம். 

சுரங்க நைவடிக்ரககள் சுரங்க 
குத்தரக பகுதிக்குள் மை்டுகம 
கமற்ககாள்ளப்படும். சுரங்க குத்தரக 
பகுதி முழுவதுகம ஆதரவாளர் வசம் 
உள்ள பை்ைா நிலம். சுரங்க 
குத்தரகபகுதிக்குள் வீடுகள் இல்ரல. 
எனகவ, R&R என்ற ககள்வி 
எழவில்ரல. 
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கிராமங்களின் ஆர&்ஆர ் மற்றும் 
ெமூக-கபாருளாதார அம்ெங்கள் 
உட்பட கிராமங்களின் ஷில்லிங் 
கதாடரப்ான பிரெச்ிதனகள் 
அறிக்தகயில் விவாதிக்கப்பட 
வவண்டும். 
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ஒரு பருவம் (பருவமதழ அல்லாதது) 
(அதாவது மாரெ்-்வம (வகாதட காலம்); 
அக்வடாபர-்டிெம்பர ்
(மதழக்காலத்திற்குப் பிந்ததய 
காலம்) ; டிெம்பர-்பிப்ரவரி 
(குளிரக்ாலம்) CPCB 2009 இன் 
அறிவிப்பின்படி சுற்றுப்புற காற்றின் 
தரம் குறித்த முதன்தம அடிப்பதட 
தரவு, நீர ் தரம், : இதரெெ்ல் நிதல, 
மண் மற்றும் தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்கள் வெகரிக்கப்பட்டு, 
AAQ மற்றும் பிற தரவுகள் EIA மற்றும் 
EMP அறிக்தகயில் வததி வாரியாக 
வழங்கப்படுகின்றன. தளம் ொரந்்த 
வானிதல தரவுகளும் வெகரிக்கப்பட 
வவண்டும். கண்காணிப்பு 
நிதலயங்களின் இருப்பிடம் இப்படி 
இருக்க வவண்டும். ஆய்வுப் பகுதி 
முழுவததயும் 
பிரதிநிதித்துவப்படுதத்ுவது மற்றும் 
முன்-ஆதிக்கம் கெலுத்தும் 
கீழ்க்காற்றின் திதெ மற்றும் 
உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 
இருப்பிடத்ததக் கருத்தில் ககாண்டு 
நியாயப்படுத்தப்பட்டது.ஆதிக்கம் 
கெலுத்தும் கீழ்நிதல திதெயில் 
சுரங்க குத்ததகக்கு 500 மீட்டருக்குள் 
குதறந்தது ஒரு கண்காணிப்பு 
நிதலயமாவது இருக்க 
வவண்டும்.கனிமவியல் PM10 கலதவ, 
குறிப்பாக இலவெ சிலிக்காவிற்கு, 
ககாடுக்கப்பட வவண்டும். 

நுண்ணிய வானிரல, சுற்றுப்புற 
காற்றின் தரம், நீரின் தரம், இரரசச்ல் 
நிரல, மண் மற்றும் தாவரங்கள் & 
விலங்கினங்கள் ஆகியவற்றின் 
அடிப்பரைத் தரவு குளிர்காலத்தில் 
(டிசம்பர் 2021 முதல் பிப்ரவரி 2022 
வரர) கசகரிக்கப்பை்டு, அத்தியாயம்-

III இன் பாரா 3.3 முதல் 3.5 வரர 
விவரிக்கப்பை்டுள்ளது. 

• காற்றின் திரச மற்றும் உணர்திறன் 
ஏற்பிகளின் இருப்பிைம் 
ஆகியவற்ரறக் கருத்தில் ககாண்டு 
கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 
கதர்ந்கதடுக்கப்பை்ைன. 

PM10 மாதிரியில் சிலிக்கா மதிப்புகள் 
கண்ைறியக்கூடிய வரம்புக்குக் கீகழ 
(DL 0.05mg/m3) காணப்படுகின்றன, 
இது பரிந்துரரக்கப்பை்ை 5mg/m3 
வரம்பிற்குள் உள்ளது. 
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பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் 
திட்டத்தின் தாக்கத்தத கணிக்க 
காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் 

• காற்றின் தர மாைலிங் விவரங்கள் 
பாரா 4.2.2 மற்றும் அதன் 
கதாைர்சச்ியான துரண பாராக்கள் 
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வமற்ககாள்ளப்பட வவண்டும். இது 
கனிமப் வபாக்குவரத்துக்கான 
வாகனங்களின் இயக்கத்தின் 
தாக்கத்ததயும் கணக்கில் 
எடுத்துக்ககாள்ள வவண்டும். 
பயன்படுத்தப்படட் மாதிரியின் 
விவரங்கள் மற்றும் மாடலிங் கெய்ய 
பயன்படுத்தப்படும் உள்ளீட்டு 
அளவுருக்கள் வழங்கப்பட வவண்டும். 
காற்றின் தர வதரயதறகள், 
தளத்தின் இருப்பிடம், உணரத்ிறன் 
ஏற்பிகளின் இருப்பிடம், ஏவதனும் 
இருந்தால், இருப்பிடம் 
ஆகியவற்தறத் கதளிவாகக் 
குறிக்கும் இருப்பிட வதரபடத்தில் 
காட்டப்படலாம். முன் ஆதிக்கம் 
கெலுத்தும் காற்றின் திதெதயக் 
காட்டும் காற்று வராொக்கள் 
வதரபடத்தில் குறிப்பிடப்படலாம். 

EIA அறிக்ரகயின் அத்தியாயம்-IV 
இல் வழங்கப்பை்டுள்ளன. 

• முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைத்தின் 
காரணமாக காற்றின் தரத்தில் 
ஏற்படும் தாக்கம், கலக்ஸ் 
சுற்றுசச்ூழல் கமன்கபாருளால் 
உருவாக்கப்பை்ை AERMOD View 
Gaussian Plume Air Dispersion Model ஐப் 
பயன்படுத்தி மதிப்பிைப்படுகிறது, 
இது நிரலயான காசியன் ப்ளூம் 
சிதறரல அடிப்பரையாகக் 
ககாண்ைது. 

• மாதிரி உருவகப்படுத்துதல்கள் 
சுரங்க நைவடிக்ரககளில் இருந்து 
எழும் காற்று மாசுபாை்டிற்காக 
கசய்யப்படுகின்றன, அதாவது 
PM10, PM2.5. ஒரு மணிகநர 
வானிரல தரவுகரளப் 
பயன்படுத்தி தரர மை்ை கசறிவு 
(GLC) கணக்கிைப்படுகிறது. 

• பிஎம்10, பிஎம்2.5 கசறிவுகளின் 
ஐகசாபிகளத்ஸ் மற்றும் 
கை்டுப்பாை்டு 
நைவடிக்ரககளுக்கான காை்சிகள் 
வரரயப்பை்டுள்ளன, இரவ பைம் 
எண்.4.1 மற்றும் 4.2 இல் 
ககாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 

• கமாசமான சூழ்நிரலயிலும் கூை 
அடிப்பரை புள்ளிவிவரங்களுைன் 
கூடிய கசறிவுகள், PM10 ஐப் 
கபாறுத்து சுற்றுப்புற காற்றின் 
தரத்தின் மதிப்புகள் 52.6 g/m3 
முதல் 75.6 g/m3 வரரயிலும் PM2.5 
ஐப் கபாறுத்த வரரயிலும் 
இருப்பரதக் காணலாம். 24.5 g/m3 
முதல் 35.3 g/m3 வரரயிலான 
வரம்பில் உள்ளன, அரவ சை்ை 
வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 
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திட்டத்திற்கான நீர ் வததவ, அதன் 
இருப்பு மற்றும் ஆதாரம் ஆகியதவ 
வழங்கப்பட வவண்டும். விரிவான நீர ்
ெமநிதலயும் வழங்கப்பட வவண்டும். 

குடிநீர் மற்றும் வீை்டு 
உபகயாகத்திற்காக 1.0 KLD, தூசிரய 
அைக்குவதற்கு 4.0 KLD மற்றும் 
கிரீன்கபல்ை்டுக்கு 1.0 KLD 
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திட்டத்திற்கு வததவயான நன்னீர ்
வததவதய குறிப்பிட வவண்டும். 

உள்ளைங்கிய இந்தத் திை்ைத்திற்கான 
கமாத்த நீர்த் கதரவ 6.0 KLD ஆகும். 
முதலில் கவளி நிறுவனங்களில் 
இருந்து தண்ணீர் கபறப்படும். 
பின்னர் சுரங்க குழி சம்ப்பில் 
கசகரிக்கப்படும் மரழநீர் இதற்கு 
பயன்படுத்தப்படும். அதற்கான நீர் 
சமநிரல வரரபைம் பைம் எண் 4.2 
இல் காை்ைப்பை்டுள்ளது . 

25 

திட்டத்திற்கு வததவயான அளவு 
தண்ணீர ் எடுப்பதற்கு தகுதியான 
அதிகாரியிடம் இருந்து வததவயான 
அனுமதி வழங்கப்பட வவண்டும். 

கபாருந்தாது. -- 
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திட்டத்தில் வமற்ககாள்ள 
உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ்பாதுகாப்பு 
நடவடிக்தககள் பற்றிய விளக்கம் 
அளிக்கப்பட வவண்டும். திடட்த்தில் 
முன்கமாழியப்பட்டுள்ள மதழநீர ்
வெகரிப்பு பற்றிய விவரங்கள் 
ஏவதனும் இருந்தால் வழங்கப்பட 
வவண்டும். 

நிலத்தடி நீகராை்ைம் 
கமலாண்ரமக்கு, குவாரிரயச ் சுற்றி 
750மீ நீளமுள்ள மாரல வடிகால் 
கை்ைப்பை்டு, இறுதியில் படிவு நீர் 
கதாை்டிகள் மூலம் கதளிவான மரழ 
நீர் கவளிகயற்றப்படும். குவாரியின் 
அடி மை்ைத்தில் உள்ள சம்பில் (SUMP) 
கசமிக்கப்படும் கதளிவான நீர் 
கீழ்நிரல பயனர்களுக்கு 
கவளிகயற்றப்படும். கமற்பரப்பு ஓை்ை 
கமலாண்ரம கை்ைரமப்புகள் 
வரரபைம் பைம் எண் 4.4 இல் 
ககாடுக்கப்பை்டுள்ளது. 
• நீர் நுகர்வு மற்றும் மரழநீர் 

கசகரிப்ரபக் குரறப்பதற்கான 
முரறகள் பிரிவு 4.3.4, அத்தியாயம்-

IV இல் ககாடுக்கப்பை்டுள்ளது. 
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வமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரின் 
தரத்தில் திடட்த்தின் தாக்கம். 
மதிப்பீடு கெய்யப்பட வவண்டும் 
மற்றும் வததவயான பாதுகாப்பு 
நடவடிக்தககள், வததவப்பட்டால், 
வழங்கப்பட வவண்டும். 

குத்தரகப் பகுதியின் கதற்குப் 
பகுதியில் 230மீ கதாரலவில் ஒரு 
கண்மாய் உள்ளது. தவிர, குத்தரகப் 
பகுதியின் கிழக்குப் பகுதியில் 1.9 
கிமீ கதாரலவில் கதவி ஆறு 
அரமந்துள்ளது. இந்த நீர்நிரலகளில் 
கழிவுநீரர கவளிகயற்றும் திை்ைம் 
எதுவும் இல்ரல. திை்ை 
கசயல்பாடுகளால் அருகில் உள்ள 
நீர்நிரலகளில் கபரிய பாதிப்பு 
எதுவும் ஏற்பைாது. இந்த நீர்நிரலயில் 
கழிவுநீரர கவளிகயற்றும் திை்ைம் 
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எதுவும் இல்ரல. திை்ை 
கசயல்பாடுகளால் அருகில் உள்ள 
நீர்நிரலகளில் கபரிய பாதிப்பு 
எதுவும் ஏற்பைாது. 
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உண்தமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 
தரவுகளின் அடிப்பதடயில், வவதல 
கெய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 
என்பது கதளிவாகக் காட்டப்படலாம். 
இது ெம்பந்தமாக வததவயான தரவு 
மற்றும் ஆவணங்கள் 
வழங்கப்படலாம். வவதல நிலத்தடி 
நீர ் அட்டவதணயில் குறுக்கிடும் 
பட்ெத்தில், விரிவான நீர ் புவியியல் 
ஆய்வு வமற்ககாள்ளப்பட்டு அறிக்தக 
ெமரப்்பிக்கப்பட வவண்டும். 
அறிக்தகக்கு இதடவய உள்ள 
நீரந்ிதலகளின் விவரங்கள் மற்றும் 
இந்த நீரந்ிதலகளில் சுரங்க 
நடவடிக்தககளின் தாக்கம் 
ஆகியதவ அடங்கும். நிலத்தடி 
நீருக்கு அடியில் வவதல 
கெய்வதற்கும், நிலத்தடி நீதர 
உறிஞ்சுவதற்கும் மத்திய நிலத்தடி நீர ்
ஆதணயத்திடம் வததவயான 
அனுமதிதயப் கபற்று அதன் நகல் 
வழங்கப்பட வவண்டும். 

• கபாதுவாக நீர் ஊடுருவும் மற்றும் 
உற்பத்திதிறன் அதன் 
பாரறவரகயிரன சார்ந்ததாக 
இருக்கும். சுரங்கப் பகுதியானது 
கடினமான பாரறகரளக் 
ககாண்டுள்ளதால் நீர் ஓை்ை 
கதாைர்சச்ி குரறந்கத 
காணப்படும்.சுரங்கத்தினுள் நீர் 
கசிவு குரறவாககவ இருக்கும். 
 

• சுரங்கத்தின் இறுதி குழி ஆழம் 21 மீ. 
இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர் மை்ைம் 
இந்த மை்ைத்திற்கு கீகழ உள்ளது. 
எனகவ, கல்குவாரி 
நைவடிக்ரகயால் நிலத்தடி நீர் 
எதிர்பார்க்கப்பைாத மற்றும் 
நிலத்தடி நீர் குறிப்பிைத்தக்க 
அளவில் பாதிக்கப்பைாது. 

• நீர் புவியியல் ஆய்வின் விவரங்கள் 
பாரா 3.6.2, அத்தியாயம் - III இல் 
ககாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 
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குத்ததகப் பகுதி வழியாகெ ்கெல்லும் 
பருவகால அல்லது வவறு எந்த 
நீவராதடயின் விவரங்கள் மற்றும் 
முன்கமாழியப்படட் மாற்றம் / 
திதெதிருப்பல், ஏவதனும் இருப்பின், 
அது நீரியல் துதறயில் ஏற்படும் 
தாக்கம் ஆகியவற்தறக் ககாண்டு 
வர வவண்டும். 

ஸ்ைாண்ைர்ை் ToR புள்ளி வரிரச 
எண்.27ல் கமகல பதிலளிக்கப்-

பை்டுள்ளது. 
-- 

30 

தளத்தின் உயரம், வவதல கெய்யும் 
ஆழம், நிலத்தடி நீர ் அட்டவதண 
வபான்றதவ . AMSL மற்றும் bgl 
இரண்டிலும் வழங்கப்பட வவண்டும். 
அதற்கான திட்ட வதரபடமும் 
வழங்கப்படலாம். 

• குவாரி குத்தரகக்கு 
விண்ணப்பித்த பகுதியானது 
மிகவும் இகலசான சாய்வுள்ள 
நிலப்பரப்பாகும்.  

• சுரங்கத்தின் இறுதி குழி ஆழம் 21 மீ. 
இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர் மை்ைம் 
இந்த மை்ைத்திற்கு கீகழ உள்ளது. 
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ஒரு காலக்ககடுவுடன் கூடிய 
முற்வபாக்கான பசுதமப் பட்தட 
வமம்பாட்டுத் திட்டம் அட்டவதண 
வடிவத்தில் (வநரியல் மற்றும் அளவு 
கவவரெ், தாவர இனங்கள் மற்றும் 
கால அளவு ஆகியவற்தறக் 
குறிக்கும்) தயாரிக்கப்பட்டு 
ெமரப்்பிக்கப்பட வவண்டும், அதத 
மனதில் தவத்து, அததத் கதாடங்கும் 
வபாது முன்னவர கெயல்படுத்த 
வவண்டும். திட்டம். வதாட்டம் மற்றும் 
ஈடுகெய்யும் காடு வளரப்்பின் கட்டம் 
வாரியான திடட்ம், வதாட்டத்தின் கீழ் 
உள்ள பகுதி மற்றும் நடவு 
கெய்யப்படும் இனங்கள் 
ஆகியவற்தறக் குறிக்கும் வதகயில் 
கதளிவாக படட்ியலிடப்பட வவண்டும். 
ஏற்கனவவ நடவு கெய்த விவரங்கதள 
அளிக்க வவண்டும். பசுதமப் 
பட்தடக்கு வதரந்்கதடுக்கப்பட்ட 
தாவர இனங்கள் அதிக சுற்றுெச்ூழல் 
மதிப்தபக் ககாண்டிருக்க வவண்டும் 
மற்றும் உள்ளூர ் மற்றும் பூரவ்ீக 
இனங்கள் மற்றும் மாசுபாட்தட 
கபாறுத்துக்ககாள்ளும் இனங்கள் 
ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் 
அளித்து உள்ளூர ் மக்களுக்கு நல்ல 
பயன்பாட்டு மதிப்பாக இருக்க 
வவண்டும். 

குத்தரக பகுதியில், சுற்றளவுக்கு 
7.5மீ பாதுகாப்பு மண்ைலப் பகுதியில் 
தாவர வளர்சச்ி மற்றும் அழகியரல 
கமம்படுத்த கிரீன்கபல்ை் / கதாை்ைம் 
கமற்ககாள்ளப்படும். குத்தரக 
பகுதியிலும் அரதச ் சுற்றியுள்ள 
பகுதிகளிலும் சுமார் 550 மரங்கள் 
நைப்படும்.  
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இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்
வபாக்குவரத்து உள்கட்டதமப்பில் 
ஏற்படும் தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட 
வவண்டும். தற்வபாததய ொதல 
கநட்கவாரக்்கில் (திடட்ப் பகுதிக்கு 
கவளிவய உள்ளதவ உடப்ட) 
திட்டத்தின் விதளவாக டிரக் 
வபாக்குவரத்தில் திட்டமிடப்படட் 
அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கும் 
சுதமகதளக் தகயாளும் திறன் 
உள்ளதா என்பததக் குறிக்கும் 
வதகயில் கெயல்பட வவண்டும். 
உள்கட்டதமப்தப வமம்படுத்து-

இந்த குத்தரக பகுதியிலிருந்து 
கதாண்டிகயடுக்கப்படும் கபாருை்கள் 
கநரடியாக பயனாளிகளுக்கு  சாரல 
வழியாக ககாண்டு கசல்லப்படும். 
கபாக்குவரத்து ஆய்வின் விவரங்கள் 
பிரிவு 4.9, அத்தியாயம்-IV இன் கீழ் 
வழங்கப்பை்டுள்ளது. 
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வதற்கான ஏற்பாடு, (மாநில அரசு 
வபான்ற பிற நிறுவனங்களால் 
எடுக்கப்படும் நடவடிக்தக உட்பட) 
உள்ளடக்கப்பட வவண்டும். இந்திய 
ொதல காங்கிரஸின் 
வழிகாட்டுதல்களின்படி, திட்ட 
ஆதரவாளர ் வபாக்குவரத்தின் 
தாக்கத்தத ஆய்வு கெய்ய வவண்டும். 
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சுரங்கத் கதாழிலாளரக்ளுக்கு 
வழங்கப்படும் ஆன்தெட் தங்குமிடம் 
மற்றும் வெதிகள் பற்றிய விவரங்கள் 
EIA அறிக்தகயில் வெரக்்கப்பட 
வவண்டும். 

இது முன்கமாழியப்பை்ை திை்ைமாகும். 
சுரங்க அலுவலகம், முதலுதவி அரற, 
ஓய்வு தங்குமிைங்கள், கழிவரறகள் 
கபான்ற தள கசரவகள் அரர 
நிரந்தர கை்ைரமப்புகளாக 
வழங்கப்படும். 
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சுரங்கத்திற்குப் பிந்ததய நிலப் 
பயன்பாடு மற்றும் 
கவட்டிகயடுக்கப்பட்ட பகுதிகதள 
(திட்டங்கள் மற்றும் வபாதுமான 
எண்ணிக்தகயிலான பிரிவுகளுடன்) 
மீட்கடடுத்தல் மற்றும் 
மறுசீரதமத்தல் ஆகியதவ EIA 
அறிக்தகயில் ககாடுக்கப்பட 
வவண்டும். 

சுரங்கத்திற்கு பிந்ரதய நில 
பயன்பாடு அை்ைவரண எண் 4.13 இல் 
வழங்கப்பை்டுள்ளது. காடு வளர்ப்பு 
மற்றும் நீர்நிரலகரளக் காை்டும் 
சுரங்கத்திற்குப் பிந்ரதய நில 
பயன்பாை்டுத் திை்ைம் பைம் எண்- 4.4 
இல் காை்ைப்பை்டுள்ளது 
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இந்தத் திட்டத்தின் கதாழில்ொர ்
சுகாதார பாதிப்புகள் 
எதிரப்ாரக்்கப்பட வவண்டும் மற்றும் 
முன்கமாழியப்படட் தடுப்பு 
நடவடிக்தககள் விரிவாக 
விவரிக்கப்பட வவண்டும். முன் 
வவதல வாய்ப்பு மருத்துவ 
பரிவொததன மற்றும் காலமுதற 
மருத்துவ பரிவொததன 
அட்டவதணகள் பற்றிய விவரங்கள் 
EMP இல் இதணக்கப்பட வவண்டும். 
சுரங்கப் பகுதியில் 
முன்கமாழியப்படட் வததவயான 
வெதிகளுடன் கூடிய திடட்க் 
குறிப்பிட்ட கதாழில்ொர ் சுகாதாரத ்
தணிப்பு நடவடிக்தககள் விரிவாக 
இருக்கலாம் 

கதாழில்சார் ஆகராக்கியம் மற்றும் 
பாதுகாப்பு அம்சங்களின் விவரங்கள் 
பாரா 4.8, அத்தியாயம்-IV இன் 
உை்பிரிவுகளின் கீழ் 
ககாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 
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திட்டத்தின் கபாது சுகாதார 
தாக்கங்கள் மற்றும் பாதிப்பு 
மண்டலத்தில் உள்ள மக்களுக்கான 
அது கதாடரப்ான நடவடிக்தககள் 
முதறயாக மதிப்பீடு கெய்யப்பட 
வவண்டும் மற்றும் 
முன்கமாழியப்படட் தீரவ்ு 
நடவடிக்தககள் பட்கெட ்
ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக 
விவரிக்கப்பட வவண்டும். 

• இரையக மண்ைலத்தில் 
நைத்தப்பை்ை சமூகப் கபாருளாதார 
ஆய்வின் விவரங்கள் பாரா 3.2.4, 
அத்தியாயம்-III இல் 
வழங்கப்பை்டுள்ளன. 

• CER நைவடிக்ரககள் மூலம் கபாது 
சுகாதார வசதிகள் கமலும் 
கமம்படுத்தப்படுவரத கநாக்க-

மாகக் ககாண்டு, அவ்வப்கபாது 
சுகாதார பரிகசாதரனகள், உள்ளூர் 
மக்களுக்கான மருத்துவ முகாம்கள் 
நைத்தப்படும். 
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திட்ட ஆதரவாளரால் வழங்க 
முன்கமாழியப்படட் உள்ளூர ்
ெமூகத்திற்கு ெமூக கபாருளாதார 
முக்கியத்துவம் மற்றும் 
கெல்வாக்கின் நடவடிக்தககள் 
சுட்டிக்காட்டப்பட வவண்டும். 
முடிந்தவதர, 
கெயல்படுத்துவதற்கான கால 
அளவுகளுடன் அளவு பரிமாணங்கள் 
ககாடுக்கப்படலாம். 

• சுற்றியுள்ள பகுதியின் சமூக-

கபாருளாதார வளர்சச்ிரய 
கநாக்கி, கார்ப்பகரை் சுற்றுசச்ூழல் 
கபாறுப்பின் கீழ் ரூ.5 லை்சத்ரத 
திை்ை ஆதரவாளர் ஒதுக்கியுள்ளார். 
CER இன் கீழ் அரையாளம் 
காணப்பை்ை நைவடிக்ரககள் 
அருகிலுள்ள அரசு பள்ளிகளில் 
படிப்படியாக கசயல்படுத்தப்படும். 
கதரவ மற்றும் முன்னுரிரம 
அடிப்பரையில் உள்ளூர் மக்களுைன் 
கலந்தாகலாசித்து கசயல்படுத்தப்-

படும். அதன் விவரங்கள் பாரா 4.7, 
அத்தியாயம்-IV இல் 
வழங்கப்பை்டுள்ளன 

3-9 

38 

சுற்றுெச்ூழல் பாதிப்புகதளத் 
தணிக்க விரிவான சுற்றுெச்ூழல் 
வமலாண்தமத் திட்டம் (EMP), நில 
பயன்பாட்டின் மாற்றம், விவொயம் 
மற்றும் வமய்ெெ்ல் நிலங்களின் 
இழப்பு, ஏவதனும் இருந்தால், 
கதாழில்ொர ் சுகாதார பாதிப்புகள் 
மற்றும் முன்கமாழியப்படட் 
திட்டத்திற்கு குறிப்பிட்ட பிற 
பாதிப்புகள் ஆகியதவ அடங்கும். 

• விரிவான சுற்றுசச்ூழல் 
கமலாண்ரமத் திை்ைம் மற்றும் 
அதன் கசயலாக்கம் கபான்றரவ 
அத்தியாயம் X இல் 
வழங்கப்பை்டுள்ளன. 
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கபாது கருத்துக் வகட்பு புள்ளிகள் 
மற்றும் திடட் முன்கமாழிபவரின் 
அரப்்பணிப்பு மற்றும் அதத 
கெயல்படுத்துவதற்கான பட்கெட் 
ஏற்பாடுகளுடன் காலக்ககடுவு 

• இந்த வரரவு EIA/EMP 
அறிக்ரகயானது, கபாது 
விசாரரண நரைமுரறகரள 
நைத்துவதற்கான திை்ைமிைப்பை்ை 
கததி மற்றும் கநரம் குறித்து 
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கெயல் திட்டமும் வழங்கப்பட 
வவண்டும் மற்றும் திட்டத்தின் இறுதி 
EIA/EMP அறிக்தகயில் இதணக்கப்பட 
வவண்டும். 

இரண்டு உள்ளூர் 
கசய்தித்தாள்களில் 30 நாை்களுக்கு 
முன்னதாக அறிவித்த பிறகு, 
மாவை்ை ஆை்சியர் மற்றும் மாநில 
மாசுக்கை்டுப்பாை்டு வாரிய 
அதிகாரிகள் மூலம் கை்ைாய 
நரைமுரறகளின்படி கபாது 
ஆகலாசரனக்காக 
சமர்ப்பிக்கப்படும். 

• கபாது விசாரரணயின் கபாது 
பங்குதாரர்களின் கருத்துக்கள், 
மற்றும் ஆை்கசபரனகள் பதிவு 
கசய்யப்படும். அரனத்து கபாது 
வினவல்களும், திை்ை 
முன்கமாழிபவர் மற்றும் 
சம்பந்தப்பை்ை அதிகாரிகளின் 
ககள்விக்கான பதில்களும் பதிவு 
கசய்யப்பை்டு, தமிழ்நாடு SEIAA இன் 
ஒப்புதலுக்காக EIA/EMP 
அறிக்ரகயில் இரணக்கப்படும். 

40 

திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுதவயில் 
உள்ள வழக்குகளின் விவரங்கள், 
ஏவதனும் இருந்தால், திட்டத்திற்கு 
எதிராக ஏவதனும் நீதிமன்றத்தால் 
வழிநடத்தப்படும் / உத்தரவுடன் 
ககாடுக்கப்பட வவண்டும். 

• திை்ைத்திற்கு எதிராக எந்த வழக்கும் 
நிலுரவயில் இல்ரல. -- 

41 

திட்டத்தின் கெலவு (மூலதன கெலவு 
மற்றும் கதாடர ்கெலவு) மற்றும் EMP ஐ 
கெயல்படுத்துவதற்கான கெலவு 
கதளிவாக குறிப்பிடப்பட வவண்டும். 

• திை்ைச ்கசலவு ரூ. 47,12,380/-. 
• EMP நைவடிக்ரககளுக்கு, மூலதனச ்

கசலவின் கீழ் ரூ. 6.50 லை்சம் 
ஒதுக்கப்படுகிறது. தவிர, கதாைர் 
கசலவின் கீழ் ஆண்டுக்கு ரூ.7.80 
லை்சம் கசலவிைப்படும் . 
மாசுக்கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்ரக-

கள், சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 
கபான்றவற்றின் பராமரிப்புக்கான 
அரனத்து கதாைர்சச்ியான 
கசலவுகளும் வருவாயில் இருந்து 
ஈடுகசய்யப்படும். 
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வபரிடர ் வமலாண்தமத் திட்டம் 
தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP 
அறிக்தகயில் வெரக்்கப்படும். 

கபரிைர் கமலாண்ரமத் திை்ைம் பிரிவு 
7.4., அத்தியாயம்-VII இன் கீழ் 
வழங்கப்பை்டுள்ளது . 
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திட்டம் கெயல்படுத்தப்பட்டால், 
திட்டத்தின் பலன்கள் விவரிக்கப்பட 
வவண்டும். திட்டத்தின் பலன்கள், 
சுற்றுெச்ூழல், ெமூகம், 
கபாருளாதாரம், வவதல வாய்ப்பு 
வபான்றவற்தற கதளிவாகக் 
குறிக்கும். 

• முன்கமாழியப்பை்ை கல் குவாரி-
யானது இந்த பிராந்தியத்திற்கு 
கவரல வாய்ப்புகள், உள்ளூர் 
மக்களின் தனிநபர் வருமானம், 
கல்வி, சுகாதாரம், உள்கை்ைரமப்பு 
கபான்றவற்றில் கமம்படுத்தப்பை்ை 
சமூக நல வசதிகள் கபான்ற 
துரறகளில் பயனளிக்கும். 

• கநரடியாக 10 கபருக்கும், 
மரறமுகமாக ஏராளமான-

வர்களுக்கும் கவரலவாய்ப்பு. 

• சமூக கபாருளாதார அபிவிருத்தி 
நைவடிக்ரககரள கமற்ககாள்வதன் 
மூலம், உள்ளூர் சமூக அபிவிருத்தி 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அகத 
கநாக்கில், ஆதரவாளர் ரூ. CER இன் 
கீழ் பல்கவறு நைவடிக்ரககளுக்கு 5 
லை்சம். பல்கவறு சமூக நலப் 
பணிகளுக்காக ஒதுக்கப்படும் CER 
நைவடிக்ரககளில் இருந்து, 
குத்தரக பகுதிக்கு அருகில் உள்ள 
கிராமங்கள் பயனரையும். 
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அத்தியாயம் -1  அறிமுகம் 

1.1 அறிக்ரகயின் கநாக்கம்: 

திரு.ககா.அ.இராஜககாபால் அவரக்ள், விருதுநகர ்மாவட்டம், இராஜபாளளயம் 

வட்டம், மமலூரத்ுளரசச்ாமிபுரம் கிராமத்தில் சரம்வ எண்கள் 293/1A (பகுதி) & 

மற்றும் 293/2B(பகுதி) -ல்,  1.10.5 ஹெக்மடர ் சுரங்க குத்தளக பரப்பளவில் 

உளடகல் மற்றும் கிராவல் உற்பத்தி ஹசய்ய உள்ளார.் முழு குத்தளகப் பகுதியும் 

திரு.ஹகா.அ.ராஜமகாபால் வசம் உள்ளது. 

இந்த முன்ஹமாழியப்பட்ட உளடகல் மற்றும் கிராவல் குவாரியின் மூலம் 5 

ஆண்டுகளுக்கு ஆழம் 26.0மீ வளர ஹவட்டிஎடுக்க திட்டமிடப்பட்ட அளவுகள் 

உளடகல் 64,390 மீ3  மற்றும் கிராவல் 45,468 மீ3, இதற்கு எதிராக ஆழம் 21.0 மீ  

வளர மட்டும்  உளடகல் 56,890 மீ3  மற்றும் கிராவல் 45,468 மீ3  அனுமதி  

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு குறிப்பீட்டின் படி (ToR) அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

இந்த சுரங்க  குத்தளகயின் பரப்பு 5 ஹெக்மடரக்்கு குளறவாக இருந்தும், 500மீ 

சுற்றளவில் உள்ள மற்ற சுரங்க குத்தளககளளயும் கணக்கிடும் ஹபாழுது 

ஹமாதத்மாக 5 ஹெக்மடரக்்கு கூடுதலாக உள்ளதால் இந்த திட்டம் பி1 கூட்டு 

வளகக்கு (B1 Cluster Category) உட்பட்டு MoEF & CC அறிவிப்பின்படி EIA/EMP 

அறிக்ளகளயத் தயாரித்தல் மற்றும் ஹபாது ஹபாதுமக்கள் கருத்து மகட்பு 

அவசியமாகிறது. திட்டத்தின்  500மீ சுற்றளவில் அளமந்துள்ள குவாரிகளின் 

விவரங்கள் இளணப்பு-2 `ல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது தவிர , விரிவாக்கத்தில் மற்ற 

சுரங்கங்கள்  உள்ளன. பாரா 7.3, அத்தியாயம்- VII இல் ஒட்டுஹமாத்த  கூட்டு 

தாக்க ஆய்வு மமற்ஹகாள்ளப்பட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது . 

 

இந்த EIA/EMP அறிக்ளக, SEIAA, தமிழ்நாடு 31.01.2022 மததியிட்ட கடிதம் 

எண். SEIAA-TN/F.No.8743/SEAC/ToR-1052/2022 இல் வழங்கிய சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு 

குறிப்பீட்டின் (TOR) அடிப்பளடயிலும், MoEF&CC - ஹசப்டம்பர2்006 
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பரிந்துளரக்கப்பட்ட அறிவிப்பின்படியும் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டத்தின் (approved mining plan) ஹபாதுவளரவுக்குட்பட்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த திட்டதள்த ஹபாறுதத்வளர, அதிகப்படியான வருடாந்திர உற்பத்தி திறன் 

மற்றும்  ஹமாத்த சுரங்க பகுதிக்கு மதிப்பீடு ஹசய்யபட்டுள்ளதால். ஹமாத்த 

சுரங்க  குதத்ளக காலத்திற்கு ஹபாருந்தும்.  

1.2 திை்ைம் மற்றும் திை்ை முன்கமாழிபவரின் அரையாளம்: 
1.2.1 திை்ைத்தின் அரையாளம் : 

1 திை்ைத்தின் கபயர ்
 திரு.ககா.அ.இராஜககாபால் உரைகல் மற்றும் 
கிராவல் குவாரி 

2 அளவு 1.10.5 கெக்கைர ்

3 உற்பத்தி  

உரைகல் – 56,890மீ 3   
கிராவல் – 45,468மீ 3  

4 இறுதி ஆழம் 21 மீ வரர 

5 நில வரகப்பாடு 
இது விண்ணப்பதாரருக்கு கசாந்தமான பை்ைா 
நிலம் 

6 இைம் 

சர்கவ எண்கள் : 293/1A (பகுதி) & மற்றும் 293/2B(பகுதி). 

கிராமம்: கமலூர்துரரசச்ாமிபுரம் 

தாலுகா: இராஜபாரளயம் 

மாவை்ைம்: விருதுநகர் 
மாநிலம்: தமிழ்நாடு 

1.2.2 திை்ை முன்கமாழிபவர் அரையாளம் : 

முன்கமாழிபவர் கபயர ் : திரு.ககா.அ.இராஜககாபால் 

முகவரி 

: திரு.ககா.அ.இராஜககாபால்  

க.எண்,3/416, குண்டுரம்ூர்த்தி கதரு  , 

இராஜபாரளயம் ைவுன் அஞ்சல் , 

விருதுநகர் மாவை்ைம்  .176261–.  

கதாைர்பு எண் : 9442210207 

மின்னஞ்சல் முகவரி : rajagopalka@yandex.com   

mailto:rajagopalka@yandex.com
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முன்ஹமாழிபவர ் இந்தத் திட்டத்தின் நிதித் மதளவளயப் பூரத்்தி ஹசய்து, 

சட்டப்பூரவ் மதளவகளின்படி சுரங்க நடவடிக்ளககள் மமற்ஹகாள்ளப்படுவளத 

உறுதி ஹசய்வார.் 

அை்ைவரண 0.1: சை்ைப்பூர்வ ஒப்புதல்கள் 

வ.எண் ஒப்புதல் 
வழங்கியவர்  கடிதத்தின் எண் 

மற்றும் கததி 

குறிப்பு 

1.  

அரசு அனுமதி 
கடிதம்  
(Precise area communi-
cation letter) 

மாவை்ை ஆை்சியர ்
அவர்கள், 
விருதுநகர ்

KV1/932/2018-

கனிமம் கததி 
01.06.2019 

இரணப்பு-1 

2.  

சுரங்க திை்ை 
ஒப்புதல் (Mining Plan 

Approval ) 

உதவி இயக்குனர்,  
புவியியல் மற்றும் 
சுரங்கத்துரற, 
விருதுநகர ்

KV1/932/2018-

கனிமம், கததி 
15.10.2019 

இரணப்பு-2 

3.  

500மீ சுற்றளவில் 
உள்ள மற்ற 
குவாரிகளின் 
விவரங்கள் 

உதவி இயக்குநர் 
புவியியல் மற்றும் 
சுரங்கத் துரற 
விருதுநகர ்

KV1/932/2018-

கனிமம், கததி 
15.10.2019 

இரணப்பு-3 

அரசு அனுமதி  கடிதத்தின் படி, குதத்ளகப் பகுதியின் ஹதற்குப் பகுதியில் அரசு 
புறம்மபாக்கு நிலதத்ிற்கு 10மீ பாதுகாப்பு இளடஹவளியும், அருகிலுள்ள பட்டா 
நிலங்களுக்கு 7.5 மீ பாதுகாப்பு இளடஹவளியும் விடப்பட்டுள்ளது. 

1.3 திை்ைத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் ,அளவு ,இைம் மற்றும் 
முக்கியத்துவம் 

1.3.1 திை்ைத்தின் தன்ரம ,அளவு மற்றும் இைம் : 

அை்ைவரண 0.2: திை்ைத்தின் தன்ரம பற்றிய சுருக்கமான விளக்கம் 

1. திை்ை பணி 1(அ), சிறு கனிமங்களின் சுரங்கம் 

2. கசயல்வரக புதிய திை்ைம் 

3. வரம்பு B1 (கூை்டு வரக) 

4. கனிம வரக உரைகல், கிராவல் மற்றும் கமல் மண் 

5. வரகயினம் சிறு தாதுக்கள் (Minor Minerals) 
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6. சுரங்க முரற இயந்திரமயமாக்கப்பை்ை திறந்த கவளி சுரங்கம் 

7. இறுதி பயன்பாடு 
 வாடிக்ரகயாளர்களுக்கு / நுகர்கவார்களுக்கு 
அனுப்பப்படும். 

 

திை்ைத்தின் இைம்: 

அை்ைவரண0.3 :திை்ைத்தின் அரமவிைம் 

வ.எண் விவரங்கள் விளக்கம் 

1. இைம் கமலூர்துரரசச்ாமிபுரம் கிராமம், இராஜபாரளயம் 
தாலுக்கா, விருதுநகர் மாவை்ைம் 

2. 
அை்சகரரக 
தீர்க்ககரரக  

அை்சகரரக :  9° 21’ 50.40”N முதல் 9° 21’ 53.70”N வரர 

தீர்க்ககரரக: 77° 26’ 26.00”E முதல் 77° 26’ 31.33”E வரர 

3. 
வரரபை  
எண் 

58 ஜி / 7 

இருப்பிட விவரங்கள் பாரா 2.3, அதத்ியாயம்-II இல் மமலும் விரிவாகக் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

1.3.2 நாடு மற்றும் பிராந்தியத்திற்கான முக்கியத்துவம்  :  

இந்த குவாரியில் இருந்து உற்பத்தியாகும் உளடகல் மற்றும் கிராவல் உள்நாட்டு 

மதளவகளுக்காக உபமயாகபடுத்தப்படும் .சுரங்கத்தின் உற்பத்திதிறன் மற்றும் 

வளரமுளற, புவியியல் காரணிகள் மற்றும் ஹதாழில்நுட்பத்தின் தன்ளம 

ஹபாருளுக்கான மதளவ மபான்றவற்ளறக் கருத்தில் ஹகாண்டு 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மாநில அரசின் அனுமதி  கடிதத்தின்படி 

பாதுகாப்புதளடகள் திட்டமிடல் நிளலயிமலமய விடப்பட்டுள்ளன . 

சுரங்கப்பணிகள் சரியான அளமப்பு முளறயிலும் ,மற்றும் அறிவியல் 

பூரவ்மாகவும் முளறயாக மமற்ஹகாள்ளப்படும் .இத்திட்டத்தின் மூலம் 01 மபருக்கு 

மவளல வாய்ப்பு கிளடக்கும். உரிளமயாளர ் CER நடவடிக்ளககளள 

மமற்ஹகாண்டு, அதில் சுற்றியுள்ள கிராமங்கள் சமூக ஹபாருளாதார 

நன்ளமகளளப் ஹபற உதவுவார ் ஹசயல்பாடுகள் உள்ளூர ் மதளவகள் மற்றும் 

முன்னுரிளம அடிப்பளடயில் ஹசயல்படுத்தப்படும். எனமவ ,இத்திட்டத்தின் 

மூலம் வாழ்வாதார மமம்பாடு மற்றும் மவளலவாய்ப்பு உருவாகும். 
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1.4 ஆய்வின் கநாக்கம்: 

விவரங்கள் விளக்கம் 

முன்கமாழிவு எண்  ( Proposal no)  SIA/TN/MIN/66578/2021 

ககாப்பு எண் ( File No) 8743/2022 

TOR கவளியீை்டிற்கான SEAC 

கூை்ைம் 

237 வது கூை்ைம் 08.10.2021அன்று நரைகபற்றது 

TOR கவளியீை்டிற்கான SEIAA 

கூை்ைம் 

481வது கூை்ைம் 24.01.2022 & 25.01.2022 அன்று 

நரைகபற்றது 

 SEIAA  தமிழ்நாடு, சுற்றுசச்ூழல் 

ஆய்வு குறிப்பீடு (ToR)   

கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.8743/SEAC/ToR-1052/2022 

கததியிை்ை 31.01.2022. 

அடிப்பரை தரவு கசகரிப்பு 

கிரிகயை்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் & கன்சல்ைன்ை்ஸ், 

கசன்ரன, குளிர் காலத்திற்கான (டிசம்பர் 2021 

முதல் பிப்ரவரி 2022 வரர) 

குறிப்பு விதிமுளறகளின் அடிப்பளடயில், இந்த சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுக்காக கூட்டு 

சுரங்க குத்தளக பகுதி (core zone) மற்றும் அளத சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு 

ஆய்வு பகுதி (buffer zone)  எடுத்து ஹகாள்ளப்பட்டு பின்வரும் ஆய்வுகள் 

மமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. 

• திட்டத்துடன் ஹதாடரப்ுளடய முதன்ளம மற்றும் இரண்டாம் நிளல 

தரவுகளின் மசகரிப்பு. 

• காற்று   நீர ் சத்தம் , மண் ,தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 

மபான்றவற்றின் சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கான ஒரு பருவ அடிப்பளட 

கண்காணிப்பு மற்றும் ஆய்வகத்தின் பகுப்பாய்வு . 

• EIA/EMP அறிக்ளகயில் மற்ற அளமப்புகளால் நடத்தப்பட்ட ஹதாடரப்ுளடய 

ஆய்வுகளளச ்மசரப்்பதன் மூலம் EIA/EMP அறிக்ளகளய ஆவணப்படுதத்ல் . 
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• மாசுபாடு காரணமாக பாதிக்கப்படக்கூடிய குறிப்பிடதத்க்க சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்கதள்த கண்டறிதல். அதாவது காற்று ,நீர ் ,சத்தம் ,மண் ,உயிரியல் 

மற்றும் நிலச ்சூழல் . 

• கூறப்பட்ட மாசுபாட்ளட குளறப்பதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும், 

ஹபாருதத்மான தணிப்பு நடவடிக்ளககளள மதிப்பீடு ஹசய்தல் மற்றும் 

தீரம்ானிதத்ல் 

• சுரங்க குத்தளக மற்றும் ஆய்வு பகுதியின் பிந்ளதய சுற்றுசூழல் 

தாக்கத்திளன முன்னமர உதம்தசித்து நளடமுளறயில் இருக்கும் 

திட்டத்திற்மகற்ப கட்டுபடுத்தப்பட்டு அறிக்ளக தாக்கல் ஹசய்யப்படும் 

• நிரவ்ாக அளமப்புகள் அடிப்பளடயில் சுற்றுசூழல் மமலான்ளமதிட்டம் 

உருவாக்கப்பட்டு தடுப்பு நடவடிக்ளககள் சரியான மநரத்தில் 

மமற்ஹகாள்ளப்படும்  

• க்ளஸ்டரில் உள்ள குவாரிகளில் ஏற்படும் விளளவுகளளப் பற்றி விரிவான 

அறிக்ளக தாக்கல் ஹசய்யப்படும் . 

EIA அறிவிப்பு 2006ன் படி, இது ஹதாடரப்ான விதிகள் மற்றும் 

நளடமுளறகளின்படி, இந்த வளரவு EIA/EMP அறிக்ளக ஹபாது 

ஆமலாசளனக்காக சமரப்்பிக்கப்படும். சுற்றியுள்ள ஹபாதுமக்கள் மற்றும் 

ஹதாடரப்ுளடய பிற பங்குதாரரக்ளின் கருத்துகள், ஆடம்சபளனகள் ஏமதனும் 

இருந்தால், பரிசீலளனக்கு எடுத்துக் ஹகாள்ளப்படும் மற்றும் அதன் இணக்க 

அறிக்ளக SEIAA, தமிழ்நாடு இறுதி EIA/EMP அறிக்ளகயில் சமரப்்பிக்கப்படும். 

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

 

2.1 திை்ைத்தின் வரக: 

இந்த திட்டம் திரு.க ொ.அ.இரொஜக ொபொல் அவர ்ளொல் பகுதி 

இயந்திரமயமொ ் ப்பட்ட திறந்த கவளி சுரங் ம் முறறயில், 5 வருட குத்தற  ் 

 ொலத்திற்கு உறட ல் மற்றும் கிரொவல் உற்பத்தி கெய்ய தயொரி ் ப்பட்டுள்ளது.  

 

2.2 திை்ைத்திற்கான கதரவ: 

இந்த குவொரியில் இருந்து உற்பத்தி கெய்யப்படும் முழுப் கபொருட ்ளும் உள்ளூர ்

 ட்டுமொன/ உள் ட்டறமப்புத் துறறயில் பயன்படுதத்ப்படும். 

கீழ் ண்ட ெொத மொன  ொரணி றள ்  ருத்தில் க ொண்டு, திட்டமிட்ட 

 ொலத்திற்குள் திட்டத்றத நிறறகவற்றுவது நறடமுறறயில் ெொத்தியமொகும். 

• நல்ல தரம் நிரூபி ் ப்பட்ட  னிம இருப்பு ் ள் கிறடப்பது 

• திட்டத்தின் கதொழில்நுட்ப கபொருளொதொர நம்ப த்தன்றம 

• திட்டத்திற்கு அருகிலுள்ள அணுகும் முறற 

• பிரொந்தியத்திற் ொன கபொருளொதொர மற்றும் ெமூ  கபொருளொதொர 

நன்றம ள் 

 

 

2.3 இைம்: 

சுரங் ப் பகுதியின் சுரு ் மொன விள ் ம், இருப்பிடம், ஒருங்கிறணப்பு ள், 

அணுகுெொறல கபொன்ற விவரங் ள் கீகழ  அட்டவறண எண்.2.1 இல் உள்ளன.  
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அை்ைவரண 0.1: திை்ை இருப்பிை விளக்கம்  

இைம் கமலூரத்ுறரெெ்ொமிபுரம் கிரொமம், இரொஜபொறளயம் 
தொலு ் ொ, விருதுந ர ்மொவட்டம், தமிழ்நொடு. 

சர்கவ எண். 293/1A (பகுதி) & மற்றும் 293/2B(பகுதி). 

ஒருங்கிரணப்புகள் அட்ெகரற  :  9° 21’ 50.40”N முதல் 9° 21’ 53.70”N வறர 

தீர ்் கரற : 77° 26’ 26.00”E முதல் 77° 26’ 31.33”E வறர 

அருகில் உள்ள கிராமம் கதவிபட்டணம் – 1.3 கி.மீ (NW) ப ் ம். 
அருகில் உள்ள நகரம் இரொஜபொறளயம் – 14 கி.மீ (NE)  ப ் ம். 
அருகிலுள்ள ரயில் 
நிரலயம் 

இரொஜபொறளயம் RS - 16 கி.மீ (NE) ப ் ம் 

அருகில் உள்ள விமான 
நிரலயம் 

மதுறர - 60 கிமீ - NE 

சுரங்க கமற்பரப்பின் 
அரமப்பு 

ெமதளம் 

குத்தரகப் பகுதிரய 
அணுகும் முரற 

NH-744 இரொஜபொறளயம் – சிவகிரி இறடகய உள்ள 

கதசிய   கநடுஞ்ெொறல இருந்து, இறண ்கும் 
கதவிபட்டணம் ெொறலயில் இருந்து குத்தற  
பகுதிறய அணு லொம். 

நீரந்ிரலகள் கதற்குப் பகுதியில் சிவகிரி  ண்மொய் நீர ்நிறல 230 மீ 

தூரத்தில் உள்ளது. இதுதவிர, கதவி ஆறு கிழ ்கு 
பகுதியில் 1.90 கி.மீ தூரத்தில் உள்ளது.  
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பைம் 0.1: இருப்பிை வரரபைம் 
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பைம்0.2: அணுகுசாரல வரரபைம் 
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பைம் 0.3: குத்தரக வரரபைம் 
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பைம்0.4 : திை்ைப் பகுதியின் மூரல ஒருங்கிரணப்புகரளக் காை்டும் 
கசயற்ரகக்ககாள் பைங்கள் 

 

குத்தரக பரப்பு நில புரகப்பைம் 
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பைம்0.5: கிராம வரரபைம் 

 

 

2.3.1 நில பயன்பாடு: 

1.015 கெ ்கடர ்பரப்பளவில் உள்ள இந்த குத்தற ப் பகுதி விண்ணப்பதொரரின் 

கபயரில் பட்டொ எண் 443-ல்  உள்ளது.  நிலம், ெரக்வ எண். வொரியொன விவரங் ள் 

கீகழ க ொடு ் ப்பட்டுள்ளது: 

அை்ைவரண0.2: சரக்வ எண் விவரங்கள் 

சர்கவ எண்.    பரப்பளவு (கெக்கைர்) 
293/1A (பகுதி)  0.530 

293/2B(பகுதி) 0.575 

கமாத்தம் 1.015 
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2.3.2 புவியியல்: 

இந்தப் பகுதியில் உள்ள பாரறகள் கதான்ரமயான பாரறக் குழுரவச ்

கசர்ந்தரவ. சரரள உருவாக்கத்திற்கு கீகழ ஒரு கடினமான கரடுமுரைான 

கல் சார்கனாரகை் காணப்படுகிறது . பாரறகள் ஃபாகனரிக் முதல் நடுத்தர 

தானிய இயல்புரையரவ. கமலும் இந்தப் பாரறகளில் ப்ளூ குவாரை்்ஸ், 

ரமக்கரா க்ரலன் ஃகபல்ை்ஸ்பார், ரெப்பர்ஸ்தீன் மற்றும் பகயாரைை் 

ரமக்காவின் ஃபிளாக்ஸ் ஆகிய கனிமக் கூறுகள் உள்ளன. பாரறகள் 

வைக்கு - கதற்கு திரசயில் 70⁰ கசங்குத்தாக கிழக்கு திரசயில் 

உருவாகியுள்ளன. 

பைம்0.6: புவியியல் வரரபைம்  
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2.4 கசயல்பாை்டின் அளவு: 

• சுரங் ம் கவட்டிகயடு ்கும் முறற - இயந்திரமயமொ ் ப்பட்ட திறந்த 

கவளி சுரங் ம் 

• குத்தற   ொலம் 5 ஆண்டு ள்.  

• கவட்டிகயடு ்  ் கூடிய  னிம இருப்பு ள் -  45,468 மீ3 கிரொவல் மற்றும் 

56,890 மீ3 உறட ல், ஆழம் 21.0 மீ வறர. 

• இந்த திட்டத்தில் இருந்து கவட்டிகயடு ்  ் கூடிய அறனத்து  னிம 

இருப்பு ள்  ட்டுமொனப் பணி ளு ் ொ  பயன்படுதத்ப்படும் என்பதொல் 

இந்த குவொரி கெயல்பொட்டில் எந்த திட ழிவு உற்பத்தியும் 

எதிரப்ொர ்் ப்படவில்றல. 

 

2.4.1 கனிம இருப்புக்கள்: 

அை்ைவரண0.3: புவியியல் மற்றும் சுரங்கப் பகுதிகள் 

வ. 
எண் 

இருப்பு வரக உரைகல் மீ 3 கிரவல்  மீ 3 
 

1  னிம வளங் ள் 2,16,160 64,848 

2 26.0 மீ ஆழம் வறர மீட்  ்கூடிய 
 னிம இருப்பு  64,390 45,468 

3 21.0 மீ ஆழம் வறர மீட்  ்கூடிய 
அனுமதி  னிம இருப்பு ் ள்  56,890 45,468 

 

அரசு அனுமதி   டிதத்தின் படி, குதத்ற ப் பகுதியின் கதற்குப் பகுதியில் அரசு 
புறம்கபொ ்கு நிலதத்ிற்கு 10மீ பொது ொப்பு இறடகவளியும், அருகிலுள்ள பட்டொ 
நிலங் ளு ்கு 7.5 மீ பொது ொப்பு இறடகவளியும் விடப்பட்டு மீட்  ்கூடிய  னிம 
இருப்பு ் ள்   ண ்கிடப்பட்டுள்ளது. 
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2.4.2 சுரங்க முரற: 

இயந்திரமயமொ ் ப்பட்ட திறந்த கவளி சுரங்  முறறயில், ஜொ ்ெொம்மர ்மூலம் 

துறளயிடுதல், கவடித்தல், எ ்ஸ் கவட்டர ் மூலம் கவட்டிகயடு ் ப்பட்ட 

 னிமங் றள ஏற்றுதல், டிப்பர ் லொரி ளில் மூலம் நு ரக்வொர ்்கு க ொண்டு 

கெல்வது ஆகியறவ அடங்கும். சுரங்  அடு ்கு 5.0 மீ உயரம் & 5.0 மீ அ லம் 

அறம ் ப்பட உள்ளது. 

அை்ைவரண0.4: இயந்திரங்களின் பை்டியல் 

வ. 
எண் 

விபரம் திறன் கதரவ 

1 எ ்ஸ் கவட்டர ் டொடொ ஹிட்டொெச்ி எ ்ஸ்200 1 
2 டிப்பர ் 10 டன் 1/2 
3 டிரொ ்டர ் ம்ப்ரெர ் 175 CFM 2 
4 பம்ப் 5 கெெப்ி டீெல் பம்ப் 1 

 

2.5 ஒப்புதல் மற்றும் அமலாக்கத்திற்கான அை்ைவரண: 

விண்ணப்பத்தாரர ்  தமிழ்நாடு மாசு கை்டுப்பாடு வாரிய கசயல்பாடு 

ஒப்புதல் கபற்று (CTE/CTO), கபான்ற அரனத்து கதரவயான 

ஒப்புதல்கரளயும் கபற்ற பிறகு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி (EC) 

நிபந்தரனகளுக்கு உை்பை்டு உற்பத்திரய கசயல்படுத்துவார்.  

எதிரப்ார்க்கப்படும் திை்ை கசயலாக்க தற்காலிக அை்ைவரண கீகழ 

ககாடுக்கப்பை்டுள்ளது. 

அை்ைவரண0.5 : கசயல்படுத்துவதற்கான அை்ைவரண 
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2.6 கதாழில்நுை்பம் மற்றும் கசயல்முரற விளக்கம்: 

இயந்திரமயமொ ் ப்பட்ட திறந்த கவளி சுரங்  முறறயில், சுரங்  பணி 

கமற்க ொள்ளப்படும். கமல் மட்டத்தில் உள்ள மிருதுவொன கிரவல் கநரடியொ  

கவட்டிகயடு ் ப்பட்டு டிப்பர ் லொரி வழியொ  நு ரக்வொர ்்கு வழங் ப்படும். 

 டினமொன உறட ள் ஜொ ் கெம்மர ் மூலம் துறளயிடப்பட்டு, பொது ொப்பு 

கவடிப்பு முறறயில் (control blasting)உறடத்து எ ்ஸ் கவட்டர ்மூலம் டிப்பர ்லொரி 

வழியொ  நி ரக்வொர ்்கு வழங் ப்படும். 

. இந்த திட்டத்தின் கெயல்முறற வறரபடம் கீகழ க ொடு ் ப்பட்டுள்ளது. 

பைம்0.7: கசயல்முரற ஓை்ை வரரபைம் 

 

   

2.7 திை்ை விளக்கம்: 

2.7.1 கைந்த உற்பத்தி: 

இது புதிய சுரங்  திட்டமொகும். இந்த குதத்ற ப் பகுதியில் இதுவறர 

விண்ணப்பத்தொரர ்சுரங்  பணி கமற்க ொள்ளப்படவில்றல. 

 

2.7.2 திை்ை கால- உற்பத்தி & திை கழிவு விவரம்: 

இந்த குத்தரக பகுதியின் ஆண்டு வாரியான உற்பத்தி விவரங்கள் கீகழ 

ககாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 

அை்ைவரண0.6: திை்ை காலத்தில் உற்பத்தி அை்ைவரண 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திரு.ககா.அ.இராஜககாபால் அவரக்ளின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  
1.105 கெக்கைர் – கமலூரத்ுரரசச்ாமிபுரம்    கிராமம், இராஜபாரளயம் வை்ைம்  ,விருதுநகர் மாவைை்ம்.  
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வருைம் உரைகல் மீ3
 கிராவல்மீ3

 

1 13,015 18,558 

2 11,475   7,038 

3 10,800   6,624 

4 10,800 6,624 

5 10,800    6,624 

கமாத்தம் 56,890 45,468 

திை்ை காலத்தில் கழிவுகரள அகற்றுதல்:  

இந்த குவொரி கெயல்பொட்டில் கதொண்டப்பட்ட அறனத்து  னிமங் ளும்  

நு ரக்வொர ்்கு விற்பறன கெய்யப்படுவதொல் திட  ழிவு ள் உற்பதத்ி 

எதிரப்ொர ்் ப்படவில்றல. கதறவயொன கமல் மண் ெொறல அறமப்பதற்கும், 

ெமன்படுத்துவதற்கும், கதொட்டம் அறமப்பதற்கும் பயன்படுதத்ப்படும், 

பைம்0.8: உற்பத்தித் திை்ை வரரபைம்  

 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திரு.ககா.அ.இராஜககாபால் அவரக்ளின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  
1.105 கெக்கைர் – கமலூரத்ுரரசச்ாமிபுரம்    கிராமம், இராஜபாரளயம் வை்ைம்  ,விருதுநகர் மாவைை்ம்.  
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2.7.3 சுரங்க இறுதி நிரல: 

சுரங்க  பணி முடிவின் இறுதி பரிமாணங்கள் கீகழ ககாடுக்கப்பை்டுள்ளன: 

அை்ைவரண0.7: சுரங்க  இறுதி பரிமாணங்கள் 

உட்பிரிவு 

)Section ( 
நீளம்(மீ) அகலம்(மீ) ஆழம்(மீ) 

A-A’ & B-B’ 48 40 21 

A-A’ & C-C’ 82 69 21 

இந்த பகுதியில் நிரலயான நீரம்ை்ைம் மிக ஆழத்தில் உள்ளது. எனகவ, 

நிலத்தடி நீர் குறுக்கீடு எதிரப்ார்க்கப்பைவில்ரல. சுரங்க இறுதி நிரல 

வரரபைம் எண். 2.9 இல் காை்ைப்பை்டுள்ளது . 

பைம்0.9: சுரங்க இறுதி நிரல வரரபைம் 

 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திரு.ககா.அ.இராஜககாபால் அவரக்ளின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  
1.105 கெக்கைர் – கமலூரத்ுரரசச்ாமிபுரம்    கிராமம், இராஜபாரளயம் வை்ைம்  ,விருதுநகர் மாவைை்ம்.  
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2.7.4 நில பயன்பாடு/ கமம்பாடு: 

தற்கபொதய மற்றும் சுரங்   ொலத்தின் இறுதி நில பயன்பொட்டு விவரம் கீகழ 

க ொடு ் ப்பட்டுள்ளது. 

அை்ைவரண0.8: நில பயன்பாை்டு அை்ைவரண 

வ.எண் நில பயன்பாடு 
தற்கபாரதய 
பகுதி (கெ) 

சுரங்க பகுதி 
– இறுதி 

நிரல (கெ) 
1. சுரங்  பணி - 0.700 

2. உள் ட்டறமப்பு  - 0.010 

3. பசுறம 
வறளயம் 

- 
0.365 

4. ெொறல  0.030 

5. பயன்படுதத்ொத 
நிலம் 

1.105 
- 

 கமாத்தம் 1.105 1.105 

இறுதியில் சுரங் ம் பணி கமற்க ொண்ட 0.70.0 கெ ்கடர ் பகுதி முழுவதும் 

நீரந்ிறலயொ  விடப்படும். 0.04.0 கெ ்கடர ் சுரங் ெ ் ெொறல ள் & 

உள் ட்டறமப்பு, 0.36.5 கெ ்கடர ்பசுறம வறளயம் அறம ் ப்படும். 

2.7.5 திை்ைத் கதரவகள் : 

அை்ைவரண0.9: திை்ைத் கதரவகள் 

கவரல வாய்ப்பு 10 கபர ்கநரடியொ வும், 50 ்கும் கமற்பட்கடொர ்மறறமு மொ வும் 

நீர் கதரவ மற்றும் 
ஆதாரம் 

கமாத்த நீர் கதரவ: 6.0 KLD 

விவரங்கள் அளவு (KLD) 

குடிநீர ்மற்றும் வீட்டு உபகயொ ம் 1.0 

நீர் கதளித்து தூசுகள் 
கவளிவராவண்ணம் தடுத்தல். 4.0 

பசுரம வரளயம் 1.0 

கமாத்தம் 6.0 
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 ஆதாரம்: ஆரம்பத்தில் கவளி இடங் ளிலிருந்து கபறப்படும். 
பின்னர ்சுரங்  பகுதியில் கெ ரி ் ப்பட்ட மறழநீர ்இந்த கதறவ ்கு 
பயன்படுதத்ப்படும். 

மின்சார கதரவ 

அறனத்து உப ரணங் ளும் டீெல் மூலம் இய ் ப்படும்.  
பணிமறன, அலுவல ம் மற்றும்   ஓய்வு அறற கபொன்றறவ ொண 
மின் கதறவ,  மொநில மின் கதொகுப்பிலிருந்து கபறப்படும் 

சுரங்க 
உள்கை்ைரமப்பு 

பணிமரன, அலுவலகம், முதலுதவி அரற, சிற்றுண்டி 
அரறயுைன்கூடிய ஓய்வு அரற, சுரங்க பகுதியில் 
அரமக்கப்படும். 

திை்ை மதிப்பீடு ரூ. 47,12,380 /- 

CER கசலவுத் திை்ைம் CER பட்கஜட்டின் கீழ் ரூ.5.0 லட்ெம் ஒது ் ப்படுகிறது. 

 

2.8 தணிப்பு நைவடிக்ரககளின் விளக்கம்: 

சுரங்  குதத்ற ப் பகுதியிலும் அறதெ ்சுற்றியும் சுற்றுெச்ூழல் நிறலறம றளப் 

பொது ொப்பதற்கும் கமம்படுத்துவதற்கும் சுரங் ங் ளின் அறிவியல் மற்றும் 

முறறயொன கமம்பொடு திட்டம் விண்ணப்பத்தொரரொல் கமற்க ொள்ளப்படும். 

இந்தத் திட்டத்றதெ ் கெயல்படுத்துவதில் கமற்க ொள்ளப்பட கவண்டிய 

பொதிப்பு ள் மற்றும் தணிப்பு நடவடி ்ற  ள் பற்றிய விரிவொன பகுப்பொய்வு 

அத்தியொயம்- IV இல் வழங் ப்பட்டுள்ளது. 

2.9 புதிய மற்றும் கசாதிக்கப்பைாத கதாழில்நுை்பத்தின் மதிப்பீடு: 

புதிய கதொழில்நுட்பம் எதுவும் கெயல்படுதத்ப்படவில்றல. சுரங் த்தின் 

முன்கமொழியப்பட்ட முறறயொன திறந்தகவளி / ஓப்பன் ொஸ்ட் சுரங்  

முறறயொனது கதொழில்நுட்ப ரீதியொ வும் கபொருளொதொர ரீதியொ வும் 

ெொத்தியமொன ஒரு நிரூபி ் ப்பட்ட கதொழில்நுட்பமொகும்.  கபரிய கதொழில்நுட்ப 

ெவொல் ள் எதுவும் எதிரப்ொர ்் ப்படவில்றல. எதிரப்ொரொத சூழ்நிறலறய 

எதிரக் ொள்ள கபரிடர ்கமலொண்றம திட்டம் வகு ் ப்படும். 
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2.10 முடிவுரர: 

கமம்படுதத்ப்பட்ட சுற்றுெச்ூழல் பொது ொப்பு திட்டம் விண்ணப்பத்தொரரின் 

மு ்கிய கநொ ் ங் ளில் ஒன்றொகும். இதனொல் ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுெச்ூழல் 

ெமநிறலயில் பொது ொ ் ப்பட்டு கபரிய தொ ் த்றத ஏற்படுதத்ொது என்று 

எதிரப்ொர ்் ப்படுகிறது. 

* * * * * * * * * 
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  அத்தியாயம் -3                                                                                 

தற்கபாரதய சுற்றுசச்ூழல் விபரம் 

3.1 அறிமுகம்: 

திட்ட நடவடிக்கககளால் தற்பபாகதய சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் பாதிப்கப மதிப்பிடும் 

பநாக்கத்திற்காக பல்பவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்கான தற்பபாகதய சுற்றுசச்ூழல் 

அடிப்பகட தரவு ஆய்வு பகுதியில் பசகரிக்கப்பட்டது. 

சுற்றுசச்ூழல் காடுகள் மற்றும்காலநிகலமாற்றம்அகமசச்கம்(MOEF & CC), இந்திய 

தரக்கட்டுப்பாடு நிறுவனம் (IS Code) வழிகாட்டுதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு 

குறிப்பீடுகளின் படி(TOR), தற்பபாகதய சுற்று ஆய்வு, டிசம்பர ் 2021 முதல் பிப்ரவரி 2022 

வகர உள்ள  காலத்தில் திரட்டப்பட்டுள்ளன.  

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

சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு பகுதி(buffer zone) எடுத்து ககாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள கிராமங்களின் விவரங்கள் மற்றும் பிற அம்சங்கள் 

அட்டவகைத் திட்டத்தில் படம் எை் - 3.1 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

முதன்கம தரவு பசகரிப்பு கள கை்காைிப்பு மூலம் கசய்யப்பட்டது மற்றும் இரை்டாம் 

நிகல தரவு பசகரிப்பு கவளியிடப்பட்ட ஆதாரங்கள் மற்றும் அரசாங்க 

ஆவைங்களிலிருந்து கபறப்பட்டது. இந்த அத்தியாயத்தின் மூலம் விரிவுபடுத்தப்பட்ட 

அடிப்பகட தரவு பசகரிப்பின் விவரங்கள் கீபழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 
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அை்ைவரண 0.1:அடிப்பரை தரவு வரக 

எஸ்.எண் ஆய்வுகள் அளவுருக்கள் / ஆய்வு இைம் 

1 

சமூக 
கபாருளாதார 

சூழல் 

மக்கள் கதாரக 
கணக்ககடுப்பு 2011 

இலிருந்து மக்கள்கதாரக 
தரவு 

குத்தரக பகுதி 
மற்றும் ஆய்வு 

பகுதி 

மாதிரி ஆய்வு ஆய்வு பகுதி 

2 வானிரலயியல் 

IMD, விருதுநகர் தரவு 
விருதுநகர் 
மாவை்ைம் 

கவப்பநிரல, ஈரப்பதம், 
காற்றின் கவகம், காற்றின் 

திரச 

1 பிரதிநிதி இைம் 

3 
காற்றின் 
தன்ரம 

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

5 ஆய்வு பகுதி 

4 நீர் தன்ரம 
இயற்பியல் மற்றும் 

இரசாயன ஆய்வுகள் 

1 குத்தரக பகுதி,  
4 ஆய்வு பகுதி 

5 ஒலிசச்ுழல் 
சுற்றுப்புற ஒலி அளவு 

கைசிபல் (அ) 
1 குத்தரக பகுதி,  

5 ஆய்வு பகுதி 

6 மண்ணின் தரம் 
இயற்பியல் மற்றும் 

இரசாயன ஆய்வுகள் 

1 குத்தரக பகுதி , 
2 ஆய்வு பகுதி 

7 நிலசச்ூழல் 

கசயற்ரகக்ககாள் 
பைங்கள்பயன்படுத்தி 10 கிமீ 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் நில 
பயன்பாை்டு முரற 

ஆய்வு பகுதி 

2011 மக்கள் கதாரக 
கணக்ககடுப்பின் 

அடிப்பரையில் நில 
பயன்பாடு 

குத்தரக பகுதி 
மற்றும் ஆய்வு 

பகுதி 

8 உயிரியல் சூழல் 
தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

மற்றும் ஆய்வு 
பகுதி 

9 
நீரியல் & நீர் 

புவியியல் 

பகுதியின் நீர்நிரல 
களஆய்வு 

குத்தரக பகுதி 
மற்றும் ஆய்வு 

பகுதி 
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பைம் 0.1: ஆய்வு பகுதி வரரபைம் 
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அை்ைவரண0.2: ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் அரமப்பு 

வ.எண் விவரங்கள் விவரங்கள் 
தூரம் 

கி.மீ 

திரச 

1  அருகில் உள்ள கிராமங்கள் கதவிபை்ைணம்    
சிவகிரி  
கசாக்கநாதன்புத்தூர் 
கதற்கு கதவதானம்  

1.3 

2.1 

2.4 

2.8 

வ.கம 

கதற்கு 
வ.கி 

கத. கி 

2  அருகில் உள்ள நகரம்/நகரம் இராஜபாரளயம் 16.0 வ. கி 

3  அருகில் உள்ள 
கநடுஞ்சாரல 

NH-744 கதசிய   கநடுஞ்சாரல 
சிவகிரி- இராஜபாரளயம்  

0.48 கத. கி 

4  அருகிலுள்ள ரயில் நிரலயம் இராஜபாரளயம் 16.0 வ. கி 

5  அருகில் உள்ள விமான 
நிரலயம் 

மதுரர  100.0 வ. கி 

6  அருகிலுள்ள முக்கிய 
நீர்நிரலகள் 

• கதவி ஆறு  
• நாகரர ஆறு  
• வைமரல ஆறு 

• ககாம்ரப  ஆறு 

• பிரவடி ஆறு 

• மணமாகி ஆறு 

1.9 

4.7 

6.0 

7.1 

7.6 

8.8 

கிழக்கு 

வ.கம 

கிழக்கு 

கத. கம 

வ. கி 

வ. கி 

 

7  ஒதுக்கப்பை்ை / 

பாதுகாக்கப்பை்ை காடுகள் 

• சிவகிரி காப்புக்காடு 

• கசத்தூர்  காப்புக்காடு 

4.7 

6.6 

கமற்கு 

வ.கம 

8  அறிவிக்கப்பை்ை கதால்லியல் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 
இைங்கள், நிரனவுச ்
சின்னங்கள்  

10மீ சுற்றளவில் இல்ரல 

 

 

-- 

 

 

-- 

9  வரலாற்று மற்றும் சுற்றுலா 
ஆர்வமுள்ள உள்ளூர் 
இைங்கள் 

 

10மீ சுற்றளவில் இல்ரல 

  

10  சுற்றுசச்ூழல் உணர்திறன் 
பகுதிகள், வனவிலங்கு 
பாதுகாப்பு சை்ைம், 1972 இன் 
படி பாதுகாக்கப்பை்ை 
பகுதிகள் (புலிகள் காப்பகம், 

யாரனகள் காப்பகம், 

உயிர்க்ககாளங்கள், கதசிய 
பூங்காக்கள், வனவிலங்கு 
சரணாலயங்கள், சமூக 
இருப்புக்கள் மற்றும் 
பாதுகாப்பு இருப்புக்கள்) 

 

• கநல்ரல வனவிலங்கு 
சரணாலயம் 

 

 

• ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்  -
கமகமரல புலிகள் 
காப்பகம் (SMTR) 

 

4.6 

 

 

 

6.3 

 

கமற்கு 

 

 

 

வ.கம 

11  நில அதிர்வு மண்ைலம் மண்ைலம் - II (குரறந்த 
கசயலில்) 

  

12  ஆய்வு பகுதியில் உள்ள பிற 
கதாழில்கள் 

உரைகல் குவாரிகள், கிரஷர்கள், தவிர கவறு எந்த 
கபரிய கதாழில்களும் ஆய்வுப் பகுதியில் இல்ரல. 
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3.2 சமூக-கபாருளாதார கை்ைரமப்புகள்: 

3.2.1 அறிமுகம்: 

ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக-கபாருளாதார விவரங்கள்  பசகரிக்க கீழ்க்கை்ட 

வழிமுகறகள் பின்பற்றப்பட்டன: 

• ஒருங்கிகைந்த தாலுகா வகரபடத்திலிருந்து ஆய்வு பகுதி வகரபடத்தில் உள்ள 

கிராமங்ககள அகடயாளம் காணுதல். 

• மாதிரி கைக்ககடுப்ப மற்றும் முதன்கம தரவு பசகரிப்பு. 

• NIC 2011 மக்கள்கதாகக கைக்ககடுப்பு தரவு மூலம் அப்பகுதியில் உள்ள 

கிராமங்களின் மக்கள்கதாகக முகற பசகரிப்பு. 

• NIC 2011 மக்கள்கதாகக கைக்ககடுப்பு தரவு மூலம் ஆய்வு பகுதியில் உள்ள 

கிராமங்களின் கதாழில் முகற அகமப்பு. 

• NIC 2011 மக்கள்கதாகக கைக்ககடுப்பு தரவு மூலம் ஆய்வு பகுதியில் உள்ள 

கிராமங்களில் கிகடக்கும் வசதிகள் பற்றிய விவரங்கள், ஆய்வின் 

கை்டுபிடிப்புகள் கீபழ விளக்கப்பட்டுள்ளன: 

3.2.2 இரண்ைாம் நிரல தரவு விளக்கம்: 

விருதுநகர ் மாவட்டம், இராஜபாகளயம் தாலுகா, பமலூரத்ுகரசச்ாமிபுரம் கிராமத்தில், 

இந்த குவாரி அகமந்துள்ளது. 2011 பமற்ககாள்ளப்பட்ட அரசாங்க மக்கள் கதாகக 

கைக்ககடுப்பின்படி 10-கி.மீ சுற்றளவில் ஆய்வுப் பகுதியின் விவரம் கீபழ 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அை்ைவரண0.3: ஆய்வுப் பகுதி விவரக்குறிப்பின் கதாகுப்பு 

வ. 
எண்.    

கிராமங்களின் 
எண்ணிக்ரக 

நகர்புறங்களின் 

எண்ணிக்ரக    தாலுகா மாவை்ைம் 

1 12 2 இராஜபாகளயம் 

விருதுநகர ்2 1 - விருதுநகர ்

3 1 - சிவகாசி  
4 8 2 சிவகிரி திருகநல்பவலி 

(கதன்காசி) 5 1 - சங்கரன்பகாவில் 

Total 23 4   
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அை்ைவரண0.4: ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக, கபாருளாதார மற்றும் மக்கள்கதாரக 
விவரக்குறிப்பு 

 

விவரங்கள்    மக்கள்த ொகக  ச விகி ம்  )%( 
1. மக்கள் கதாரகவிபரம்  

ஆண்கள் 90635 49.60 

கபண்கள் 92101 50.40 

கமாத்தம் 182736 100 

2. சமூகவாரியான மக்கள் கதாரகவிபரம் 

தாழ்த்தப்பை்கைார் 45970 25.16 

பழங்குடியினர் 835 0.46 

மற்றவர்கள் 135931 74.39 

கமாத்தம் 182736 100 

3. எழுத்தறிவுவாரியான மக்கள் கதாரகவிபரம் 

எழுத்தறிவு கபற்ற ஆண்கள் 68646 37.57 

எழுத்தறிவு கபற்ற கபண்கள் 55261 30.24 

கமாத்த எழுத்தறிவு கபற்ற மக்கள் 
கதாரக 

123907 67.81 

மற்றவர்கள் - ஆண்கள் 21989 12.03 

மற்றவர்கள் - கபண்கள் 36840 20.16 

மற்றவர்கள் - கமாத்தம் 58829 32.19 

கமாத்தம் 182736 100 

4. கதாழிலாளர்கள் கை்ைரமப்பு விபரம் 

கமாத்தம் முக்கிய கதாழிலாளர்கள் 85219 46.60 

கமாத்த குறு கதாழிலாளர்கள் 11817 6.50 

கமாத்த கதாழிலாளர்கள் 97,036 53.1 

மற்றவர்கள் 85700 46.90 

கமாத்தம் 182736 100 

 

 
 

இந்த 23 கிராமப்புற கிராமங்கள் மற்றும் 4 நகரப்்புறங்களின் கமாத்த மக்கள் கதாகக 

182736  இதில் ஆை் மக்கள் கதாகக 90635 (49.60%) மற்றும் கபை் மக்கள் கதாகக 

92101 (50.40%). ஆை் மற்றும் கபை் மக்கள் கதாகக விகிதம் கிட்டத்தட்ட சமமாக 

இருப்பகத இது காட்டுகிறது.  
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கமாத்த மக்கள்கதாககயில் 0.46% பட்டியல் பழங்குடியினரும், 25.16% பட்டியல் 

சாதியினரும், மீதமுள்ள 74.39% மக்கள் பிற சாதியினரும் உள்ளனர.் கமாத்த மக்கள் 

கதாககயில், 67.81% மக்கள் கல்வியறிவு கபற்றுள்ளனர.் 

கமாத்த மக்கள் கதாககயில், 55.40% கல்வியறிவு கபற்ற ஆை்கள் மற்றும் 44.60% 

கபை்கள் கல்வியறிவு கபற்றுள்ளனர.் கபை் கல்வியறிவு கபற்றவரக்கள விட ஆை் 

கல்வியறிவு சற்று அதிகமாக இருப்பகத இது காட்டுகிறது. 

கிராம வாரியான மக்கள் கதாகக, கல்வியறிவு நிகலகள் மற்றும் கதாழில் கட்டகமப்பு 

விவரங்கள் இகைப்புகள் 4 மற்றும் 5 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

உள்ள சமூக அகமப்பு படம் எை் - 3.2 இல் வகரபடமாக காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

 

பைம்0.2: ஆய்வுப் பகுதியில் சமூக அரமப்பு விபரம் 
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3.2.3 வசதிகளின் விவரங்கள்: 

2011 ஆம் ஆை்டு மக்கள்கதாகக கைக்ககடுப்பு தரவுகளின் அடிப்பகடயில், கல்வி 

வசதிகள் கதாடரப்ாக, இந்த 19 கிராமங்களில் கமாத்தம் 50 கதாடக்கப் பள்ளிகள் 

இயங்கி வருகின்றன. அவற்றில் 4 கிராமங்களில் கதாடக்கப் பள்ளி இல்கல, 9 

கிராமங்களில் 1 கதாடக்கப் பள்ளிகள், 3 கிராமங்களில் 2 கதாடக்கப் பள்ளிகள், 3 

கிராமங்களில் 3 கதாடக்கப் பள்ளிகள், 1 கிராமத்தில் 5 கதாடக்கப் பள்ளிகள், 1 

கிராமத்தில் 6கதாடக்கப் பள்ளிகள், 1 கிராமத்தில் 7கதாடக்கப் பள்ளிகள், 1 கிராமத்தில் 

8 கதாடக்கப் பள்ளிகள் உள்ளன. 

அை்ைவரண0.5: ஆய்வு பகுதி கிராமப்புற கிராமங்களில் உள்ள கதாைக்கப் 
பள்ளிகள் 

வ.எண் கிராமங்களின் 
எண்ணிக்ரக 

ஆரம்ப பள்ளிகளின் 
எண்ணிக்ரக 

கமாத்தம் 

1 9 1 9 

2 3 2 6 

3 3 3 9 

4 1 5 5 

5 1 6 6 

6 1 7 7 

7 1 8 8 

கமாத்தம் 19  50 
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அை்ைவரண0.6: கல்வி வசதி  

விவரங்கள் கிராமத்தில் கிரைக்கும் 

அரசு கதாடக்கப்பள்ளி 1 

அரசு நடுநிகலப்பள்ளி 5 

அரசு உயரந்ிகலப் பள்ளி 18 

அரசு பமல்நிகலப் பள்ளி 7 

அரசு ககல மற்றும் அறிவியல் பட்டயக் கல்லூரி 5 

அரசு கபாறியியல் கல்லூரி 0 

அரசு மருத்துவக் கல்லூரி 0 

அரசு பமலாை்கம நிறுவனம் 8 

அரசு பாலிகடக்னிக் 4 

அரசு கதாழிற்பயிற்சி பள்ளி/ஐ.டி.ஐ 0 

அருகிலுள்ள பசத்தூர(்TP), கசட்டியாரப்ட்டி(TP), சிவகிரி(TP)  மற்றும் ராயகிரியில் (TP) 

சிறந்த உயரக்ல்வி வசதிகள் உள்ளன. 

 

அை்ைவரண0.7: சுகாதார வசதிகள்  

விவரங்கள் கிராமத்தில் கிரைக்கும் 

சமூக சுகாதார கமயம் 1 

ஆரம்ப சுகாதார நிகலயம் 5 

ஆரம்ப சுகாதார துகை கமயம் 18 

மகப்பபறு மற்றும் குழந்கதகள் நல கமயம் 7 

டிபி கிளினிக் 5 

மருத்துவமகன அபலாபதி 0 

மருத்துவமகன மாற்று மருத்துவம் 0 

மருந்தகம் 8 

கால்நகட மருத்துவமகன 4 

கமாகபல் கெல்த் கிளினிக் 0 

குடும்ப நல கமயம் 5 

இராஜபாகளயம்,          சிவகாசியில் சிறந்த சுகாதார வசதிகள் உள்ளன. 

அை்ைவரண0.8: உள்கை்ைரமப்பு வசதிகள் 

விவரங்கள் கிராமத்தில் கிரைக்கும் 

நீர ்சுத்திகரிக்கப்பட்ட குழாய் 23 

நன்கு மூடப்பட்டிருக்கும் கிைறுகள் 9 

கக இகறப்பான் 12 

குழாய் கிைறுகள் / ஆழ்துகள கிைறு 21 

தபால் அலுவலகம் 3 

பபருந்து பசகவகள் 20 

வைிக வங்கி 2 

கூட்டுறவு வங்கி 4 
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ஆய்வு பகுதியில் உள்ள கல்வி, மருத்துவம் மற்றும் உள்கட்டகமப்பு வசதிகள் பற்றிய 

விவரங்கள் இகைப்புகள்- 6-8 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 

3.2.4 மாதிரி ஆய்வு: 

மக்களின் முக்கிய பதகவகள் உள்ளிட்ட சமூக-கபாருளாதார நிகலகமகள் பற்றி 

அறிய அருகிலுள்ள கிராமங்களின் ஆய்வு பின்வருவனவற்கறக் காட்டுகிறது. 

• கபரும்பாலும் ஆய்வுப் பகுதி பருவகால வறை்ட, தரிசு நிலமாகும். 

• மகழக்காலத்தில் பதாட்டம் மற்றும் விவசாயத்கத நம்பி உள்ளாரக்ள். 

• கபரும்பான்கமயான மக்கள் சிறு விவசாயிகள். 

• விவசாயம் கபரும்பாலும் மானாவாரியாக இருப்பதாலும், மகழக் காலத்தில் 

மட்டுபம தை்ைீர ் கிகடப்பதாலும், மீதமுள்ள காலத்தில் அவரக்ளுக்கு பவகல 

வாய்ப்புகள் குகறவு. மற்ற கதாழில்களில் கட்டுமானத் கதாழிலாளரக்ள், 

விற்பகனயாளரக்ள் மற்றும் பலர ்அடங்குவர.் 

• மற்ற கதாடரப்ுகடய நடவடிக்கககள் கால்நகட வளரப்்பு மற்றும் பகாழி வளரப்்பு 

ஆகியகவயும் காைப்படுகின்றன. 

• அணுகு சாகல பபருந்து வசதி, மின்சாரம், கமாகபல் பபான் இகைப்பு, கபாது 

விநிபயாக அகமப்பு, வங்கிகள் பபான்ற வசதிகள் உள்ளன. 

• ஆழ்துகள கிைறுதான் குடிநீருக்கு முக்கிய ஆதாரம். OHTகள் உள்ளன, தகர 

மட்ட கதாட்டிகள், கபாது குழாய்கள் உள்ளன. 

 

3.3 தற்கபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் தரம் 

3.3.1 வானிரலயியல் 

3.3.1.1 அறிமுகம்: 

ஒரு பகுதியில் உள்ள வானிகல நிகலகமகள் வளிமை்டலத்தில் கவளியிடப்படும் 

காற்று மாசுபாடுகளின் பரவகல ஒழுங்குபடுத்துகிறது. முக்கிய மாறிகள் கிகடமட்ட 

கவப்பசச்லன பபாக்குவரத்து, அதாவது காற்றின் பவகம் மற்றும் திகச மற்றும் 

கசங்குத்து கவப்பசச்லன பபாக்குவரத்து, பபான்றகவ ஆகும்.  
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3.3.1.2 வரலாற்று வானிரல தரவு: 

A. சூறாவளிகள் மற்றும் தாழ்வுகள் 

வங்கக்கடலில் உருவாகும் சூறாவளி புயல்கள் மற்றும் காற்றழுத்த தாழ்வு நிகலகள் 

இந்தியாவின் கிழக்கு கடற்ககரகய பாதிக்கிறது. கதன் வங்கக் கடலில் ஜனவரி முதல் 

மாரச் ் வகர உருவாகும் சில தாழ்வு நிகலகள் பமற்கு-வடபமற்கு திகசயில் நகரந்்து 

தமிழகக் கடற்ககரகயத் தாக்கும். ஏப்ரல் மற்றும் பம மாதங்களில், கதற்கு மற்றும் 

அகத ஒட்டிய மத்திய அரபிக் கடல் விரிகுடாவில் சூறாவளி புயல்கள் மற்றும் 

காற்றழுத்த தாழ்வுகள் உருவாகி ஆரம்பத்தில் வடகிழக்கு மற்றும் வடக்கு பநாக்கி 

நகரந்்து ஆந்திரப் பிரபதசம் (ஏபி)-ஒரிசா-பமற்கு வங்காளத்தில் கடற்ககரகயத் 

தாக்கும். WB) - பம மாதத்தில் பங்களாபதஷ் கடற்ககர. கபரும்பாலான பருவமகழ  

 

(ஜூன் - கசப்டம்பர)் புயல்கள் மத்திய மற்றும் வடக்கு விரிகுடாவில் உருவாகி பமற்கு - 

வடக்கு - பமற்கு பநாக்கி நகரந்்து ஆந்திர - ஒரிசா - WB கடற்ககரககள பாதிக்கிறது. 

பருவமகழக்குப் பிந்கதய (அக்படாபர ் - டிசம்பர)் புயல்கள் கபரும்பாலும் கதற்கு 

மற்றும் மத்திய விரிகுடாவில் உருவாகின்றன, 150 மற்றும் 180 N இகடபய மீை்டும் 

வகளந்து தமிழ்நாடு - ஆந்திரம் - ஒரிசா - WB - வங்காளபதச கடற்ககரககள 

பாதிக்கிறது. படம் எை் - 3.3 கடந்த 75 ஆை்டுகளில் அக்படாபர,் நவம்பர ் மற்றும் 

டிசம்பர ் மாதங்களில் இந்தியக் கடற்ககரகயத் தாக்கிய சூறாவளி புயல்களின் 

வரலாற்கற சித்தரிக்கிறது. ( ஆதாரம்: Vulnerability Atlas of India கதாடர,் பமபல உள்ள படம் 

www.maps of india.com இலிருந்து அணுகப்பட்டது) . கிழக்கு கடற்ககரயானது ஆை்டு 

முழுவதும் சூறாவளி புயல்களுக்கு ஆளாகிறது, ஆனால் கபரும்பாலும் இகவ SW க்கு 

முன் அதாவது பம மற்றும் SW பருவமகழக்கு பின் அதாவது அக்படாபர ்மற்றும் நவம்பர ்

மாதங்களில் ஏற்படும். 
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பைம்0.3: சூறாவளி புயல்களின் வரலாறு 
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பி. நில அதிர்வு தரவு 

பைம் எண் - 3.4 இல் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளபடி இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மை்டல 

வகரபடத்திலிருந்து, குத்தகக பகுதி மற்றும் ஆய்வுப் பகுதி மை்டலம் - II இல் 

வருவகதக் காைலாம் மற்றும் குகறந்த கசயலில் உள்ள மை்டலமாக 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பைம்0.4: இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மை்டல வகரபடம் 
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C. காலநிரல மற்றும் மரழப்கபாழிவு தரவு: 

கவப்பநிகல: பிப்ரவரி நடுப்பகுதியில் இருந்து, கவப்பநிகல சீராக அதிகரிக்கிறது. பம 

மற்றும் ஜூன் மாதங்களில் வானிகல மிகவும் சூடாக இருக்கும் மற்றும் அதிகபட்ச 

கவப்பநிகல சில பநரங்களில் 40 டிகிரி கசல்சியஸ் அகடயும். பம மாத இறுதியில் 

அல்லது ஜூன் கதாடக்கத்தில் கதன்பமற்கு பருவமகழ கதாடங்கும் நிகலயில், 

கவப்பநிகலயில் சிறிது குகறவு ஏற்படும். 

பமகமூட்டம்: ஏப்ரல் மற்றும் பம மாதங்களில், இடியுடன் கூடிய மகழ கபய்யும் பல 

நாட்களில் பிற்பகலில் வானம் அதிக பமகமூட்டத்துடன் இருக்கும். கதன்பமற்கு மற்றும் 

வடகிழக்கு பருவமகழ காலங்களில், வானம் பமகமூட்டத்துடன் காைப்படும். 

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

பநரம்ாறான திகசயில் வீசும். பம மற்றும் கசப்டம்பர ் மாதங்களுக்கு இகடயில் காற்று 

முக்கியமாக வடபமற்கு அல்லது பமற்கு திகசயில் வீசும். அக்படாபர ் முதல் பிப்ரவரி 

வகர காற்று முக்கியமாக வடகிழக்கு அல்லது வடக்பக வீசும். 

மகழப்கபாழிவு: முக்கிய மகழக்காலம் அக்படாபர ் முதல் ஜனவரி நடுப்பகுதி வகர 

ஆகும். நவம்பர ் கபாதுவாக மகழ கபய்யும் மாதமாகும். தரவு 2011 முதல் 2020 

வகரயிலான காலப்பகுதியில் விருதுநகர ் IMD நிகலயத்தால் பசகரிக்கப்பட்ட 

மகழப்கபாழிவு தரவு அட்டவகை எை்.3.8 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது மகழப்கபாழிவு 

வகரபடங்கள் படம் எை் - 3. 5 மற்றும் 3.6 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன.  
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அை்ைவரண0.9: சராசரி ஆண்டு மரழப்கபாழிவு தரவு (2011-2020) 

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

கமாத்த 
மரழப் 

கபாழிவு 

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

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

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

2014 11.2 2.25 7.42 14.03 187.33 9.68 9 78.69 65.2 217.23 146.17 55.08 803.28 

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

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

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

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

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

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

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

ஆதாரம் - விருதுநகர் மாவை்ைம், IMD 

 

 

பைம்0.5: கமாத்த மரழப்கபாழிவு 
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பைம்0.6: சராசரி ஆண்டு மரழப்கபாழிவு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.3.1.3 தளத்தின் குறிப்பிை்ை வானிரல தரவு : 

காற்றின் பவகம், காற்றின் திகச, சுற்றுப்புற கவப்பநிகல, ஈரப்பதம் ஆகியவற்றின் 

நுை்ைிய வானிகல மற்றும் தரவுகள் கை்காைிப்பு காலம் முழுவதும் 

பசகரிக்கப்பட்டன. 

தரவு பகுப்பாய்வு: 

ஆய்வுக் காலத்தில் இப்பகுதியில் கவப்பநிகல 21.9 o C இலிருந்து 40.0 o C வகர இருந்தது, 

அபத சமயம் ஈரப்பதம் 18.3 - 99% வகர இருந்தது. ஆய்வுக் காலத்தில் காற்றின் பவகம் 

<1.8 முதல் 35.3 கிமீ/மைி வகர இருந்தது. பிரதான காற்றின் திகச வடகிழக்கு இலிருந்து 

உள்ளது. வானிகல தரவு அட்டவகை எை் - 3.9 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சராசரி 

காற்றின் பவகம் மற்றும் திகச வகர படம் எை் - 3.7 இல் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது . 

அை்ைவரண0.10: வானிரல தரவு 

காலம்: குளிர்காலம், (டிசம்பர் -21 முதல் பிப்ரவரி 2022 வரர) 
வ.எண் அளவுருக்கள் குரறந்தபை்சம் அதிகபை்சம் 

1 கவப்பநிகல 0 c இல் 21.1 36.4 

2 % இல் ஈரப்பதம் 36.0 98.0 

3 காற்றின் பவகம் கிமீ/மைியில் <1.8 20.9 

4 முக்கிய காற்று திகசயில் இருந்து வடகிழக்கு 
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பைம்0.7: சராசரி காற்றின் கவகம் மற்றும் திரச வரர பைம் 
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3.3.2 சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் (AAQ): 

காற்றின் தர நிகலயங்களின் கநட்கவாரக்் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

மதிப்பிடப்பட்டது. அப்பகுதியில் சுற்றுப்புற காற்றின் தர கை்காைிப்பு 

வகலயகமப்கப வடிவகமப்பதற்காக பின்வரும் வழிமுகறகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த அளவுபகால்களின் அடிப்பகடயில், அட்டவகை எை்.3.10 

இல் கீபழ காட்டப்பட்டுள்ளபடி 6 இடங்கள் காற்று மாதிரி நிகலயங்கள் பகுதியில் 

பதரந்்கதடுக்கப்பட்டன. 

 

அை்ைவரண0.11: காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு 

❖ ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப்பரப்பு. 

❖ ஆய்வு பகுதிக்குள் மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகள். 

❖ குடியிருப்பு / உைரத்ிறன் பகுதிகள். 

❖ சுற்றியுள்ள கதாழில்களின் அளவு. 

❖ பிராந்திய பின்னைி நிகலகளின் பிரதிநிதித்துவம். 

❖ காற்றின் கீழ் திகசயில் குறுக்கு கவட்டு விநிபயாகத்தின் பிரதிநிதித்துவம். 

❖ பிரதான காற்றின் திகச மற்றும் காற்று முகற. 

1. கை்காைிப்பு காலம் குளிரக்ாலம், (டிசம்பர ்-21 முதல் பிப்ரவரி 2022 வகர) 
2. கை்காைிப்பு இடம் இருப்பிட வகரபடம் படம் எை்- 3.8 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது . 

3. 

முகற 

அளவுரு கநறிமுகற 

a. சுவாச துகள்கள்  (PM10) கிராவிகமட்ரிக் (IS 5182: பகுதி 23:2017) 
b. நுை் சுவாச துகள்கள்  

(PM2.5 
கிராவிகமட்ரிக் ( IS 5182: பகுதி 24:2019) 

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

d. கநட்ரஜன் கட 
ஆக்கசடு 

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

e. காரப்ன் 
பமானாக்கசடு 

CO மானிட்டர ்

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

4. கை்காைிப்பு 
அதிரக்வை் 

ஒரு வாரத்தில் 2 நாட்கள், ஒரு மாதத்தில் 4 வாரங்கள் ஒரு 
பருவத்தில் 3 மாதங்கள். 
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அை்ைவரண0.12: காற்றின் தர கண்காணிப்பு இைங்கள் 

வ.எண் 
இருப்பிைக் 

குறியீடு 
இைம் 

குத்தரக 
பகுதியிலிருந்து 

தூரம் (கிமீ) 

திரச 

1 A1 
சுரங்க குத்தரக பகுதிக்கு 
அருகில் 

- - 

2 A2 கதவிபை்ைணம் கிராமம் 1.7 கி.மீ வ.பம  

3 
A3 

கசாக்கநாதன்புத்தூர் 

கிராமம் 
2.4கி.மீ கத.கி 

4 A4 சிவகிரி கிராமம் 2.2 கி.மீ கத.பம 

5 A5 விஸ்வநத்தப்கபரி கிராமம் 3.1 கி.மீ கத.கி 

6 
A6 

கதவதானம் (ககாவிலூர்) 

கிராமம் 
2.7 கி.மீ வ.கி 
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பைம்0.8: சுற்றுப்புற காற்றின் தர ஆய்வு நிரலயங்கள் 
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அை்ைவரண0.13: சுற்றுப்புற காற்றின் தர தரவு 

அரனத்து மதிப்பு µg/m 3 இல் 

 

அளவுருக்கள் பகுதி PM 10 PM 2.5 SO 2 No2 

இைங்கள்  
குரற

வு 
சராசரி அதிக

பை்சம் 

குரற
வு 

சரா
சரி 

அதி
கபை்
சம் 

குரற
வு 

சராசரி அதிகப
ை்சம் 

குரறவு சராசரி அதிக
பை்சம் 

ஏ1. சுரங்க குத்தரக 
பகுதிக்கு அருகில் 

- 
60.2 72.7 84.4 29.5 36.5 45.2 5.2 6.6 8.4 7.6 8.8 10.1 

ஏ2. கதவிபை்ைணம் 
கிராமம் 

குடியி
ருப்பு 43.1 48.9 54.8 20.3 23.0 25.8 4.2 5.5 7.2 6.6 7.8 8.9 

ஏ3. கசாக்கநாதன் 

புத்தூர் கிராமம் 
“ 

50.4 56.6 64.3 24.4 28.4 33.4 4.5 6.0 7.9 7.2 8.4 9.5 

ஏ4. சிவகிரி 
கிராமம் 

“ 

52.2 60.6 69.7 27.1 31.5 36.2 5.0 6.5 8.6 7.4 8.6 10.3 

ஏ5. 
விஸ்வநத்தப்கபரி 
கிராமம் 

“ 

48.4 53.2 58.2 23.2 25.8 29.3 4.2 5.9 7.6 7.1 8.3 9.4 

ஏ6. கதவதானம் 
(ககாவிலூர்) 
கிராமம் 

“ 

49.5 54.6 59.2 24.2 27.2 30.4 4.8 6.1 7.3 7.4 8.6 9.7 

NAAQ வரம்புகள்  PM 10 PM 2.5 SO 2 No2 

 * 100 60 80 80 

 ** 100 60 80 80 

*குறிப்பு: வரக: * - கதாழில்துரற, குடியிருப்பு, கிராமப்புற மற்றும் பிற பகுதி, ** - சுற்றுசச்ூழல் உணர்திறன் பகுதி 
(மத்திய அரசால் அறிவிக்கப்பை்ைது) 
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பைம்0.9: சுற்றுப்புற காற்றின் தர தரவு 
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3.3.2.1 முடிவுகள் மற்றும் விவாதம்: 

பமபல உள்ள அளவுருக்களுக்கான அகனத்து இடங்களுக்கான AAQ 

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

காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுக் காலத்தில் சுற்றுப்புற காற்றின் தர தரவு இகைப்பு-8 இல் 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுப்புறக் காற்றில் PM 10 மதிப்புகள் 43.1-84.4µg/m3 அளவில் 

இருப்பது அட்டவகையில் இருந்து கதரிகிறது . PM 2.5 மதிப்புகள் 20.3-45.2 µg/m3 

அளவில் இருந்தன . SO2 அளவுகள் 4.2– 8.6 µg/m3 வகர இருந்தது . NO2 அளவுகள் 6.6-10.3 

µg/m3 வகர இருந்தது . 

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

நிகலகள் , 100 µg/m3 , 60 µg/m3 , 80 µg/m3 & 80 µg/80 µg/80 என்ற NAAQ தரநிகலகள் 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட CPCB வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. எல்லா இடங்களிலும் உள்ள CO 

மதிப்புகள் கை்டறியக்கூடிய வரம்புக்குக் கீபழ இருப்பது கை்டறியப்பட்டது. ஆய்வுப் 

பகுதியில் உள்ள சிலிக்கா மதிப்புகள் கை்டறியக்கூடிய வரம்புக்குக் கீபழ 

காைப்படுகின்றன. (கை்டறிதல் வரம்பு - 0.05 mg/m 3 ). 

 

3.3.3 நீர் சூழல்: 

நீர ்சூழல் குறித்த அடிப்பகடத் தரவுகளின் மதிப்பீட்டில் நீர ்ஆதாரங்ககள அகடயாளம் 

காணுதல், நீர ் மாதிரிகள் பசகரிப்பு மற்றும் தரநிகலகளின்படி இயற்பியல்-பவதியியல் 

அளவுருக்களுக்காக பசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிககள பகுப்பாய்வு கசய்தல் ஆகியகவ 

அடங்கும். 6 இடங்களில் தை்ைீர ் மாதிரி எடுக்கப்பட்டது. அதன் விவரங்கள் கீபழ 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 
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அை்ைவரண0.14: நீர் தர கண்காணிப்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. கை்காைிப்பு காலம் குளிரக்ாலம், (டிசம்பர ்-21 முதல் பிப்ரவரி 2022 வகர) 

2. கை்காைிப்பு இடம் 

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

 குறியீடு இடம் மாதிரி வகக தூரம் திகசயில் 

 W1 
சுரங்க குத்தரக பகுதிக்கு 
அருகில் 

பபாரக்வல் 
- - 

 W2 கதவிபை்ைணம் கிராமம் பபாரக்வல் 1.7 கி.மீ வ.பம  
 W3 கசாக்கநாதன்புத்தூர் கிராமம் பபாரக்வல் 2.4கி.மீ கத.கி 

 W4 சிவகிரி கிராமம் பபாரக்வல் 2.2 கி.மீ கத.பம 

 W5 விஸ்வநத்தப்கபரி கிராமம் பபாரக்வல் 3.1 கி.மீ கத.கி 

 W6 
கதவதானம் (ககாவிலூர்) 
கிராமம் 

பபாரக்வல் 2.7 கி.மீ வ.கி 

3. முகற 

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

APHA 23வது பதிப்பு 
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பைம்0.10: நீர் மாதிரி நிரலயங்களின் இைங்கள் 
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அை்ைவரண0.15: நீர் தர தரவின் சுருக்கம் 

பருவம் குளிர்காலம், (டிசம்பர் -21 முதல் பிப்ரவரி 2022 வரர) 

கண்காணிப்பு இைங்கள் 6 இைங்கள் 

இயற்பியல்/ 

கவதியியல் அளவுருக்கள் 

மதிப்புகளின் அளவு  வரம்புகள்* 

pHமதிப்பு 7.01 – 7.89 6.5-8.5 

கமாத்த கரரந்துள்ள 
துகள்களின் அளவு, 
(மிகி/லி) 

496 – 1100 

2000 

குகளாரரடு (மிகி/லி) 56.7 – 362  1000 

கமாத்த கடினத்தன்ரம 
(மிகி/லி) 

84 – 521  600 

கமாத்த காரத்தன்ரம 
(மிகி/லி) 

223– 492  600 

சல்கபை்(மிகி/லி) 21.7 – 268  400 

இரும்பு (மிகி/லி) 0.05 – 0.14 0.3 

ரநை்கரை்(மிகி/லி) 1.61 – 10.9 45 

ஃபுகளாரரடு (மிகி/லி) 0.14 – 0.66 1.5 

 

3.3.3.1 முடிவுகள் மற்றும் விவாதம்: 

அட்டவகை எை் - 3.14 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன . pH மதிப்புகள் 7.01 – 7.89 TDS 

மதிப்புகள் 496 – 1100mg/L அளவில் இருந்தன . குபளாகரடு மதிப்புகள் 56.7 – 362 mg/L 

வகர இருந்தது. இரும்புசச்த்து மதிப்புகள்  0.05 – 0.14mg/L வரம்பில் இருப்பது 

கை்டறியப்பட்டது. குடிநீர ் விவரக்குறிப்புகளின்படி மாற்று ஆதாரம் இல்லாத 

நிகலயில், நிலத்தடி நீரின் நீரின் தரம் IS: 10500 விதிமுகறகளின் பரிந்துகரக்கப்பட்ட 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பது கை்டறியப்பட்டது. நீர ் தர தரவு 

இகைப்பு-9 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

3.3.4 ஒலிசச்ுழல்: 

இந்தத் திட்டத்தின் கசயல்பாட்டுக் கட்டமானது, குகறந்தபட்சம் திட்டப் பகுதியிலும் 

அகதச ் சுற்றியும் இருக்கும் அளவுகளிலிருந்து ஒலி அளகவ அதிகரிக்க வழிவகுக்கும். 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒலி அளவு சுற்றுசச்ூழலில் பாதகமான  
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தாக்கங்ககள ஏற்படுத்தும் என்பதால், சுரங்கப் பகுதியிலும் அகதச ் சுற்றியுள்ள 

இடங்களிலும் ஒலி அளகவ மதிப்பிடுவது கட்டாயமாகிவிட்டது. கை்காைிப்பு 

காலத்தில் 6 இடங்களில் ஒலி அளவு அளவீடுகள் எடுக்கப்பட்டன. அகதப் பற்றிய 

விவரங்கள் கீபழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அை்ைவரண0.16: இரரசச்ல் நிரல கண்காணிப்பு 

 

 

1. கை்காைிப்பு காலம் குளிர்காலம், (டிசம்பர் -21 முதல் பிப்ரவரி 2022 வரர) 

2. 

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

குறியீடு இடம் தூரம் திகசயில் 

N1 

சுரங்க குத்தகக 
பகுதிக்கு அருகில் 

- - 

N2 பதவிபட்டைம் கிராமம் 1.7 கி.மீ வ.பம  

N3 
கசாக்கநாதன்புத்தூர ்
கிராமம் 

2.4கி.மீ கத.கி 

N4 சிவகிரி கிராமம் 2.2 கி.மீ கத.பம 

N5 
விஸ்வநத்தப்பபரி 
கிராமம் 

3.1 கி.மீ கத.கி 

N6 
பதவதானம் (பகாவிலூர)் 
கிராமம் 

2.7 கி.மீ வ.கி 

3. முகற 

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

4. கை்காைிப்பு 
அளவுகள் 

கை்காைிப்பு காலத்தில் ஒருமுகற 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திரு.ககா.அ.இராஜககாபால் அவரக்ளின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  
1.105 கெக்கைர் – கமலூரத்ுரரசச்ாமிபுரம்    கிராமம், இராஜபாரளயம் வை்ைம்  ,விருதுநகர் மாவைை்ம்.  

 

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

 29 

 

பைம்0.11: ஒலி மாதிரி நிரலயங்களின் இைம் 
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அை்ைவரண0.17: சுற்றுப்புற ஒலி நிரல dB (A) இல் 

கண்காணிப்பு கததி 
மற்றும் கநரம் 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 

நாள் சமமானது 50.5 47.7 46.1 43.9 46.3 47.2 

இரவு சமமான 40.2 40.2 39.3 39.9 40.7 42.5 

பகல் மற்றும் இரவு 
சமமானரவ 

48.9 46.3 44.8 43 45.1 46.2 

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

பைம்0.12: இரரசச்ல் நிரல தரவு 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.3.4.1 முடிவுகள் மற்றும் விவாதம்: 

அகனத்து இடங்களுக்கான ஒலி அளவுகளின் முடிவுகள் அட்டவகை எை்-3.15 இல் 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன. பமபல உள்ள அகனத்து இடங்களுக்கான ஒலி மதிப்புகள் படம் 

எை் - 3.13 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ள ஒப்பீட்டு விளக்கப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன . 

இகடயக மை்டலத்தில், பகல் சமமான இகரசச்ல் (Leq-d) இகரசச்ல் அளவுகள் 43.9 dB(A) 

முதல் 50.2 dB(A) வகரயிலும், இரவு சமமான இகரசச்ல் (Leq-N) அளவுகள் 39.3 dB(A) முதல் 

42.5 dB( வகரயிலும் இருந்தது. A). பகல் பநரத்திற்கு 55 dB(A) மற்றும் இரவு பநரத்திற்கு 45 

dB(A) என்ற MOEF&CC விதிமுகறயுடன் ஒப்பிடும் பபாது, கை்காைிக்கப்படும் சுற்றுப்புற 

இகரசச்ல் அளவுகள் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கான வரம்பு மதிப்புகளுக்குள் இருந்தன. 
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3.3.5 மண்ணின் பண்புகள்: 

அப்பகுதியில் உள்ள மை்ைின் இயற்பியல் பவதியியல் பை்புககள ஆய்வு 

ஆய்வுப்பகுதியில் 3 இடங்களில் மை் மாதிரிகள் பசகரிக்கப்பட்டன. அகதப் பற்றிய 

விரிவான விவரங்கள் கீபழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அை்ைவரண0.18: மண் தரக் கண்காணிப்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. கை்காைிப்பு காலம் குளிர்காலம், (டிசம்பர் -21 முதல் பிப்ரவரி 2022 வரர) 

2. 

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

குறியீடு இடம் தூரம் திகசயில் 

S1 
சுரங்க குத்தகக 

பகுதிக்கு அருகில் 
- - 

S2 பதவிபட்டைம் கிராமம் 1.7 கி.மீ வ.பம  

S3 
கசாக்கநாதன்புத்தூர ்

கிராமம் 
2.4கி.மீ கத.கி 

3. முகற துருத்தி (Auger) கருவிகயப் பயன்படுத்தி கலகவ மை் மாதிரிகள் 
எடுத்தல். 

4. கை்காைிப்பு 
அதிரக்வை் 

கை்காைிப்பு காலத்தில் ஒருமுகற 
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பைம்0.13: மண் மாதிரி நிரலயங்களின் இைம் 
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அை்ைவரண0.19: மண் தர தரவு 

எஸ்.எ
ண் 

அளவுருக்கள் அலகு S1 S2 S3 

1 25°C இல் pH - 7.31 7.57 7.73 

2 
மின் 
கைத்துத்திறன் 

(µmhos/cm) 33.96 23.71 77.35 

3 
உலர் கபாருள் 
உள்ளைக்கம் 

% 97.57 97.86 93.85 

4 நீர் அளவு % 2.43 2.14 6.15 

5 கரிமப் கபாருள் % 0.62 1.21 0.81 

6 மண் அரமப்பு - 
களிமண் 
களிமண் 

களிமண் 
களிமண் 

மணல் 
களிமண்  

7 

தானிய அளவு 
விநிகயாகம்  
i. மணல் 

% 29.87 31.42 21.56 

8 ii வண்ைல் மண் % 34.38 39.86 52.64 

9 iii களிமண் % 35.75 28.72 25.8 

10 பாஸ்பரஸ் µg/g 1.83 2.28 1.59 

11 கசாடியம் 
மிகி/கி

கலா 
456 479 342 

12 கபாை்ைாசியம் 
மிகி/கி

கலா 
782 820 656 

13 கமாத்த ரநை்ரஜன் 
மிகி/கி

கலா 
100 157 98.8 

14 கமாத்த கந்தகம் % BDL(DL - 0.02) BDL(DL - 0.02) BDL(DL - 0.02) 

 

3.3.5.1 முடிவுகள் மற்றும் விவாதம்: 

மை் மாதிரிகளின் முடிவுகள் pH மதிப்புகள் 7.31 – 7.73 க்கு இகடயில் இருந்தகதக் 

காட்டுகின்றன மற்றும் மின் கடத்துத்திறன் மதிப்புகள் 23.71 – 77.35 µmhos/cm வகர 

இருந்தது. மை் கபாதுவாக மைல் களிமை் வககயாகும். கரிமப் கபாருட்களின் 

மதிப்புகள் 0.62 – 1.21 % வகர இருந்தது. கமாத்த கநட்ரஜன் மதிப்புகள் 98.8 - 157 

மி.கி/கிபலா வகர இருந்தது. பாஸ்பரஸ் மதிப்புகள் 1.59 – 2.28 µg/g.  க்கு இகடயில் 

இருந்தது. கபாட்டாசியம் மதிப்புகள் 656 - 820 மி.கி/கி.கி. பசாடியம் மதிப்புகள் 342 - 479 

mg / kg க்கு இகடபய இருந்தது கமாத்த சல்பர ் மதிப்புகள் BDL ஆகக் காைப்பட்டது. 

பசகரிக்கப்பட்ட மற்றும் பகுப்பாய்வு கசய்யப்பட்ட 3 மாதிரிகளுக்கான மை்ைின் தர 

தரவு அை்ைவரண No. - 3.18 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது . 
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3.4 நிலச ்சூழல் -  

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க அறிக்கககயத் தயாரிப்பதற்கு, நிலத்தின் நிகலகமகளின் 

அம்சங்கள் நிலப் பயன்பாட்டின் கீழ் அடங்கும். ஒரு கதாழில்துகற திட்டம் / 

சுரங்கமானது நிலப் பயன்பாட்டில் மாற்றங்ககள ஏற்படுத்தலாம், திட்டத்தின் அளவு 

மற்றும் கதாழிற்சாகலகள் மற்றும் பகுதிக்கு இகடபய உள்ள தூரத்கதப் கபாறுத்து 

கவவ்பவறு அளவில்  தாக்கத்கத  ஏற்படுத்தும். இங்கு, 10 கி.மீ., சுற்றளவுக்கு நில 

பயன்பாட்டு நிகல ஆய்வு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

3.4.1 பயன்படுத்தப்படும் தரவு மற்றும் முரற 

முன்கமாழியப்பட்ட குவாரிகயச ் சுற்றியுள்ள  ஆய்வுப்  பகுதியின் நில பயன்பாட்டு 

முகற குறித்த தற்பபாகதய ஆய்வுக்காக, கசன்டினல்-2 தரவுகளின் 

காப்பகப்படுத்தப்படட் வரலாற்றுத் தரவு ஏப்ரல் 2022 இல் கபறப்பட்ட அடிப்பகடத் 

தரவுகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது (படம் எை்.3.14). நிலப்பரப்பு மற்றும் அகதத் 

கதாடரந்்து GIS பகுப்பாய்விற்குப் பயன்படுத்தப்படும் தரவுககளக் காட்டும் 

அட்டவகை கீபழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

அை்ைவரண0.20: தற்கபாரதய ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தப்படும் RS கசயற்ரகக்ககாள் 
பைம் 

எஸ்.எண் தரவு வரக கததி உருவாக்கப்பை்ை வரரபைம் 

1. கசன்டினல்-2 ஏப்ரல் 2022 
Landuse (LU) வகரபடம் ML பகுதிகயச ்

சுற்றி 10 கிமீ காட்டுகிறது 

கசயற்ககக்பகாள் படத்தின் விளக்கம், பட கூறுகள் மற்றும் அந்தந்த நிலப்பரப்பு 

கூறுகளுக்கு இகடயிலான உறகவப் புரிந்து ககாள்ள பவை்டும். தற்பபாகதய ஆய்வில், 

நிலப்பரப்பு தகவல் காட்சி விளக்கத்கதப் பயன்படுத்தி கபறப்படுவதால், ஒரு விளக்க 

விகச உருவாக்கப்படுகிறது. வை்ைம், கதானி, அகமப்பு, அளவு, வடிவம் மற்றும் 

கதாடரப்ுகடய கூறுகள் பபான்ற பட கூறுகள் பல்பவறு நிலப்பரப்பு வககககள 

வகரயறுக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தற்பபாகதய ஆய்வில் பயன்படுத்தப்படும் 

நிலப்பரப்பு வககப்படுத்தல் மற்றும் கபயரிடல் பதசிய அளவிலான நிலப்பரப்பு 

வககப்பாடு முகறகய அடிப்பகடயாகக் ககாை்டது, இது இந்திய அரசாங்கத்தின் 

விை்கவளித் துகறயின் (NRSC) பநஷனல் ரிபமாட் கசன்சிங் கசன்டரால் 

பரிந்துகரக்கப்பட்டபடி முழு நாட்டிற்கும் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டது. 
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பைம்0.14: கலண்ை்சாை் 8 ஆய்வுப் பகுதியின் கசயற்ரகக்ககாள் தரவு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அை்ைவரண0.21: ஆய்வுப் பகுதியின் முக்கிய நிலப்பரப்பு அலகுகள் 

எஸ்.எண் முக்கிய வரக கலண்ைஸ் அலகு 

1 கட்டப்பட்ட நிலம் 
கிராமம், நகரம், கதாழில்துகற / காலியான 

பகுதி 

2 விவசாய நிலம் 
பயிர ்நிலம், தரிசு நிலம், பதாட்டம்/ 

பை்கை நிலம் 

3 வன நிலம் புதரக்ள் மற்றும் திறந்த வனப்பகுதி 

4 
பவஸ்ட் பலை்ட்  
கமனிங் ஏரியா 

புதர்கள் / புதர்கள்  இல்லாத நிலம், தரிசு 

பாகற/ கற்கள் நிகறந்த கழிவு குவாரிகள் / 
ககவிடப்பட்ட குவாரிகள் 

5 நீரந்ிகலகள் ஏரிகள் / ஆறுகள் / ஓகடகள் 

இத்தககய நிலப்பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பு (LULC) வகககள், களச ் சரிபாரப்்கபப் 

பயன்படுத்தி சரிபாரக்்கப்பட்டு, இகடயகப் பகுதியில் உள்ள மாதிரித் தளங்ககள 

அகடயாளம் கை்டு, களத்தில் சரிபாரக்்கப்பட்டு, ககயடக்க ஜிபிஎஸ் (உலகளாவிய 

நிகலப்படுத்தல் அகமப்பு) கருவியிலிருந்து கபறப்பட்ட கை்காைிப்பு ஆயங்ககளப் 

பயன்படுத்தி புவிதகவல் அகமப்பு (ஜிஸ்-GIS) புவிசார ் ஒருங்கிகைப்புகள் (ஜிபயா-

பகாரட்ிபனட்டுகளுக்கு-Geoco-ordinates) மாற்றப்படுகின்றன. இவ்வாறு, ஒரு விளக்கமான 
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இறுதி நிலப்பரப்பு வகரபடம் உருவாக்கப்பட்டு (படம் எை். 3.15) பமற்கூறிய விரிவான 

நகடமுகறகயப் பயன்படுத்தி அதன் இடஞ்சாரந்்த விநிபயாகம் மற்றும் பரப்பளவு 

மதிப்பீட்டிற்காக புவிதகவல் அகமப்பு (ஜிஸ்-GIS) சூழலாக மாற்றப்பட்டது. இகடயகப் 

பகுதிக்குள் பல்பவறு நிலப்பரப்பு வகககளின் இடஞ்சாரந்்த தன்கம மற்றும் அளவு கீபழ 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

பைம்0.15: ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ  சுற்றளவில் நில பயன்பாை்டு வரக வரரபைம்   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அை்ைவரண0.22: ஆய்வுப் பகுதியின் தற்கபாரதய நில பயன்பாை்டு வரக 
மதிப்பீடு 

வ.எண் நில  பயன்பாடு வரக  அம்சம் பகுதி (ச.கி.மீ.) சதவிதம் 

1 விவசாயம்/ பதாட்டம் 38.64 12.21 

2 தரிசு நிலம் 41.09 12.98 

3 புதரக்ள் ககாை்ட நிலம் 36.00 11.37 

4 புதரக்ள் இல்லாத நிலம் 70.78 22.36 

5 நீரந்ிகலகள் 15.40 4.86 

6 குடியிருப்பு பகுதி   5.94 1.88 

7 சுரங்கப் பகுதி/ கதாழில்துகற 3.52 1.11 

8 வனப் பகுதி 105.13 33.23 

 கமாத்தம் 316.50 100 
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பமற்கூறிய அட்டவகையில் ஆய்வுப் பரப்பில் 12.21% விவசாய நிலமாகவும், 12.98% தரிசு 

நிலமாகவும் உள்ளது. அகதத் கதாடரந்்து 11.37% புதரக்ள், 22.36% புதர ் இல்லாத 

நிலமாகவும், 33.23% வனப்பகுதியாகவும், மீதமுள்ளகவ பிற நிலப் பயன்பாட்டு 

வகககளின் கீழும் உள்ளன. 

 

3.4.2 வருவாய் பதிகவடுகளின் அடிப்பரையில் பயன்படுத்தப்படும் நிலம்: 

குத்தகக பகுதி தமிழ்நாடு மாநிலம் விருதுநகர ் மாவட்டம், ராஜபாகளயம் 

தாலுகாவில் உள்ள துகரசாமிபுரம் கிராமத்தில் உள்ளது. நில பயன்பாட்டு 

முகறக்கான ஆய்வு பகுதி (10 கிமீ சுற்றளவு) நான்கு மை்டலங்களாக 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. (மை்டலம்-I (0-2 கிமீ), மை்டலம்-II (2-5 கிமீ), மை்டலம்-III (5-10 

கிமீ) மற்றும் மை்டலம்-IV (0-10 கிமீ) ) முகறபய. முன்கமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிகயச ்

சுற்றி 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முகற அட்டவகை 

எை் - 3.21 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. கிராமம் வாரியாக நில பயன்பாட்டு முகற 

இகைப்பு-10 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அை்ைவரண0.23: 10 கிமீ பரப்பளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாை்டு வரக 

படிப்பு 
பகுதி 

கமாத்த 
புவியியல் 

பகுதி 

வனப்
பகுதி 

விவசாயம் 
அல்லாத 

பயன்பாடு
களின் கீழ் 

பகுதி 

தரிசு & 
சாகுபடி 
கசய்ய 

முடியாத 
நிலப் 
பகுதி 

நிரந்தர 
கமய்சச்ல் 
நிலங்கள் 

மற்றும் பிற 
கமய்சச்ல் 

நிலப் பகுதி 

இதர மரப் 
பயிரக்ளின் 

கீழ் நிலம் 
முதலியன 

பகுதி 

பண்படுத்தக்
கூடிய கழிவு 
நிலப் பகுதி 

தற்கபாரதய 
தரிசு நிலம் 
தவிர மற்ற 
தரிசு நிலம் 

தற்கபா
ரதய 
ஃபா

கலாஸ் 
பகுதி 

கமாத்த 
நீரப்்பாச

னம் 
இல்லாத 
நிலப்பர

ப்பு 

ஆதாரம் 
மூலம் 

பாசனம் 
கபறும் 
பகுதி 

0- 2 கி.மீ 278.63 0 18.19 1.22 2.02 0 0.47 20.57 164.79 0 71.37 

2 - 5 கி.மீ 6718.86 2.15 1181.73 269.96 0 78.55 41.82 512.73 165.91 266.94 4199.07 

5-10 கி.மீ 21929.76 1286.74 3037.23 1142.05 14.58 25.17 2143.02 4379.37 1964.2 1709.25 6228.15 

0-10 கிமீ 28927.25 1288.89 4237.15 1413.23 16.6 103.72 2185.31 4912.67 2294.9 1976.19 10498.59 

பைம்0.16: ஆய்வுப் பகுதியின் நில பயன்பாை்டு வரக 
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3.5 உயிரியல் சூழல்: 

எந்தகவாரு பகுதியின் உயிரியல் சூழகலப் பற்றிய ஆய்வு திட்டமிடப்பட்ட 

சூழலியல் ஆய்கவக் ககாை்டுள்ளது. அதன்படி, உத்பதச குவாரிப் பகுதிக்கான 

சுரங்க குத்தகக பகுதி (core zone) மற்றும் அகத சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு 

ஆய்வு பகுதி(buffer zone) எடுத்து ககாள்ளப்பட்டு பல்பவறு வககயான 

உயிரினங்ககளக் கை்டறிய சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு பமற்ககாள்ளப்பட்டது. 
 

3.5.1 தாவரங்கள்: 

ஆய்வுப் பகுதியின்  உயிரினங்களின் பட்டியல் மற்றும் தற்பபாதுள்ள சூழலியல் 

ஆய்கவக் மதிப்பீடு கசய்தல் ஆகியவற்கறக் குறிக்கும் வககயில் நடத்தப்பட்டது.  

ஆய்வின் பநாக்கம் பின்வருமாறு: 

❖ பல்பவறு நிலப்பரப்பு சூழலியல் சாரந்்து உள்ள தரகவ.. 

❖ அரசுப் பதிபவடுகளிலிருந்தும், வனத்துகற அதிகாரிகள், கபாதுமக்கள் 

பபான்றவரக்ளுடன் கலந்துகரயாடுவதன் மூலமும் இரை்டாம் நிகலத் 

தரவுககளச ்பசகரித்தல். 

❖ சூழலியல் மாற்றங்ககள அகடயாளம் காை  கடந்த பதிவுகளுடன் தரகவ 

ஒப்பிடவும். 

❖ உயிரியல் அம்சங்களில் திட்ட கசயல்பாடுகளின் தாக்கத்கத அகடயாளம் 

காைவும். 

 

பமற்கூறிய பநாக்கங்ககள நிகறபவற்ற, 10 கிமீ சுற்றளவில் கபாதுச ் சூழலியல் ஆய்வு 

நடத்தப்பட்டது. தற்பபாகதய சூழலியல் நிகலகய மதிப்பிடுவதற்கு தாவர-சமூகவியல் 

ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

 

3.5.1.1 மாதிரி முரறகள்: 

ஆய்வு பகுதி பல்லுயிர ்சூழலியல் நிகலகய மதிப்பிடுவதற்கு, 10-கிமீ சுற்றளவில் பகுதி 

நான்கு கால்பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது, வ.கி. NE (Q-1), வ.பம. NW (Q-2), 

கத.பம. SW (Q-3) மற்றும் கத.கி. SE (Q-4).  பமபல குறிப்பிடப்பட்டுள  நான்கு 
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கால்பகுதிகளில் சீரற்ற மாதிரி  மூலம் மரங்கள் (10x10 மீ), கசடிகள் (5x5 மீ) மற்றும் 

குறுஞ்கசடிகள் (1x1 மீ) ஆகியவற்றிற்கான உள்ள நிலவும் புவியியல் நிகலகமகள் 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் உயிர-்பன்முகத்தன்கம அம்சங்ககளப் கபாறுத்து ஆய்வு 

கசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 

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

மற்றும் குகறந்தபட்ச மரதை்டுகள் மற்றும் சூழலியல் அம்சங்ககள தீரம்ானிக்க 

அளவிடப்பட்டன. மிகுதி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்குள் ஒரு தனிப்பட்ட தாவர 

இனத்தின் பரவலின் அடரத்்தியின் அளவீடு ஆகும்.. இபதபபால், குகறந்தபட்ச 

எை்ைிக்ககயானது குவாட்ரட்டுகள் அளவில் பதிவு கசய்யப்படுகிறது. குத்தகக 

பகுதியில் கமாத்தம் 10 குவாட்ரட்டுகள் அகமக்கப்பட்டன மற்றும் ஆய்வு பகுதியின் 

நான்கு கால்பகுதிகளில் (தலா 5) கமாத்தம் 20 குவாட்ரட்டுகள் அகமக்கப்பட்டன. 

தாவரங்களுக்கான குவாை்ரை்ஸ் முரற: 10 × 10 மீ அளவுள்ள குவாட்ரட்டுகள் குத்தகக 

பகுதி மற்றும் 10 கிமீ ஆய்வு பகுதிக்குள் பதாராயமாக அகமக்கப்பட்டன.; ஒவ்கவாரு 

நான்கு கால்பகுதிகளில் தாவரங்ககள மதிப்பிடுவதற்காக அகமக்கப்பட்டது.  மரங்கள் 

10 × 10 மீ குவாட்ரட் (>5 கச.மீ. ஜிபிகெச)்,  கசடிகள் (5x5 மீ) மற்றும் குறுஞ்கசடிகள் (1x1 மீ).   

ஓகட பகுதி, விவசாயக் கட்டுகளில் உள்ள மரங்கள், படங்க் பை்டுகள், பை்கை வனத் 

பதாட்டங்கள், இயற்கக வனப் பகுதி, அகவன்யூ பதாட்டங்கள், வீட்டுக் 

ககால்கலப்புறங்கள் பபான்ற தவிர குகறந்தபட்சம் ஒரு கிபலாமீட்டர ் இகடகவளியில் 

தனித்தனியாக பதிவு கசய்யப்பட்டு, களத்தில் அகடயாளம் காைப்பட்டுள்ளனர.் 

நிலப்பரப்பில் உள்ள ஒவ்கவாரு இடத்திற்கும் நிலப்பரப்பு மற்றும் வாழ்விடத் தரம் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

தாவரவியல்  ஆய்வு குறியீை்டு: ஷானன் மற்றும் வீனர ் (1963) சூத்திரத்கதப் 

பயன்படுத்தி தாவர பல்லுயிர ்பின்வருமாறு கைக்கிடப்படும்: 

 

அபதசமயம், 

H΄ என்பது தாவர பல்லுயிர ்ஷானன் குறியீடு,  

 என்பது கபரும்பாலும் தனி  விகிதமாகும் ஆரவ்த்தின் தரவுத்கதாகுப்பில் உள்ள 

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

அபதசமயம் Hmax = log2 (சதியில் உள்ள இனங்களின் எை்ைிக்கக) 

குத்தரக பகுதி: 

குத்தகக பகுதி வனம் அல்லாத, தனியார ்நிலம். குத்தககப் பகுதியின் கபரும்பகுதி சில 

கசடிகள் (ப்பராபசாபிஸ் ஜூலிஃப்பளாரா) மற்றும் புற்ககளக் ககாை்ட தரிசு நிலமாகும். 

குத்தகக பகுதில் காைப்படும் தாவரங்களின் விரிவான பட்டியல் அட்டவகை எை் - 

3.23 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அை்ைவரண0.24: முக்கிய மண்ைலத்தில் உள்ள மலர் இனங்களின் பை்டியல் 

Sl.No இனத்தின் கபயர் கபாது கபயர் குடும்பம் 

மரங்கள் 

1 அகாசியா நிபலாட்டிகா ஃபபபபசிபய கருபவலன் 

2 அகாசியா ஆரிகுலிஃபாரம்ிஸ் ஃபபபபசிபய கபன்சில் மரம் 

3 அகாசியா லுபகாஃப்பளாயா  ஃபபபபசிபய வல்பவலம் 

4 லுபகனா லுபகாகசபாலா ஃபபபபசிபய சுபாபுல் 

5 ப்பராபசாபிஸ் ஜூலிஃப்பளாரா ஃபபபபசிபய சீகமக்கருபவல் 

கசடிகள் 

1 ரிஸின்ஸ்  கம்யூனிச ஐபபாரப்ிபயசிஏ ஆமைக்கு 

2 காசியா ஆரிகுளத்த ஃபபபபசிபய ஆவாரம்பூ 

3 கபலாட்பராபிஸ் ஜிகாை்டியா அபபாசிபனசிபய எருக்கன் கசடி 

4 லந்தனா பகமரா கவரக்பபனசிபய உை்ைிசக்சடி 

குறுஞ்கசடிகள் 

1 டிரிடாக்ஸ் ப்பராகம்கபன்ஸ் ஆஸ்கடபரசிபய கவட்டுகக பூை்டு 

2 சிடா அகுடா மால்பவசிபய பழம்பாசி 

3 அகாலிபா இை்டிகா அமரந்தசிஏ குப்கபபமனி  கீகர 

4 சீட ரொம்பிபபாலியா மல்வசிஏ குருந்பதாட்டி 

5 அனிபசாகமகலஸ் மலபரிகா லாமியசாபவ  கபயிமருட்டி 

6 அசச்ிறந்த்ஸ் அஸ்பிரா அமரந்தசிஏ  நாயுருவி 

7 பில்லன்த்ஸ் கநருரி  பிள்ளந்கதசாஏ கீழாகநல்லி 

புற்கள் 

1 கசபரஸ் பராட்டுை்டஸ் கசபபரசிபய பகாகர புல்லு 

2 கசபனாடான் டாக்கடலான் கபாபவசிபய அருகம்பில்லு 

குவாரி கசயல்பாடு தாக்க (குத்தரக பகுதில் இருந்து 300மீ பஃபர்): 

ஆதிக்கம் கசலுத்தும் இனங்கள் அகாசியா ஆரிகுலிஃபாரம்ிஸ் அசாடிராக்டா இை்டிகா, 

பபாராசஸ் ஃபிளாகபல்லிஃபர,் அகாசியா நிபலாட்டிகா, அல்பிசியா கலகபக், அகாசியா 

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

காைப்படும் தாவரங்களின் விரிவான பட்டியல் அட்டவகை எை் – 3.24 இல் 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அை்ைவரண0.25: PIZ இல் உள்ள மரங்களின் தாவர-சமூகவியல் ஆய்வு 

Species Family Density Frequency BA Rd Rdo Rf IVI 
மரங்கள் 

அகாசியா ஆரிகுலிஃபாரம்ிஸ் ஃபபபபசிபய 6 4 0.05414 4.69 6.6351 6.060606 17.38 

அகாசியா லுபகாஃப்பளாயா ஃபபபபசிபய 3 2 0.021895 2.34 2.6833 3.030303 8.06 

அகாசியா நிபலாட்டிகா ஃபபபபசிபய 20 11 0.099124 15.63 12.1481 16.66667 44.44 

அல்பிசியா கலகபக் ஃபபபபசிபய 2 2 0.016919 1.56 2.0735 3.030303 6.67 

அசாடிராக்டா இை்டிகா கமலியாசிபய 7 4 0.048766 5.47 5.9765 6.060606 17.51 

பபாராசஸ் ஃபிளாகபல்லிஃபாரம்ிஸ் அபரபகசிபய 4 2 0.042795 3.13 5.2447 3.030303 11.40 

காசியா ஃபிஸ்துலா ஃபபபபசிபய 2 2 0.02121 1.56 2.5994 3.030303 7.19 

காசுவரினா ஈக்விகசட்டிஃபபாலியா பகசுவரிபனசிபய 19 7 0.169554 14.84 20.7796 10.60606 46.23 

பகாபகாஸ் நியூசிஃகபரா அபரபகசிபய 2 2 0.036027 1.56 4.4153 3.030303 9.01 

கபக்கஸ் ரிலிஜிபயாசா கமாபரசிபய s2 2 0.073447 1.56 9.0013 3.030303 13.59 

மங்கிஃகபரா இை்டிகா அனகாரட்ியாசிபய 9 6 0.100119 7.03 12.2701 9.090909 28.39 

கமாரிை்டா பப்கசன்ஸ் ரூபியாசிபய 5 5 0.046975 3.91 5.7569 7.575758 17.24 

பிதக்தகசல்பலாபியம் டல்ஸ் ஃபபபபசிபய 3 2 0.026672 2.34 3.2688 3.030303 8.64 

ப்பராபசாபிஸ் ஜூலிஃப்பளாரா ஃபபபபசிபய 41 14 0.036425 32.03 4.4641 21.21212 57.71 

சமபன சமன் ஃபபபபசிபய 3 1 0.021895 2.34 2.6833 1.515152 6.54 

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

Index 

பைம்0.17: PIZ இல் உள்ள மரங்களுக்கான முக்கிய மதிப்பு குறியீடு 
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C. இரைப்பகுதி (BUFFER ZONE): 

ஆய்வு இகடப்பகுதி (buffer zone)  ஆதிகம் காைப்படும் தாவரங்களின் ப்பராபசாபிஸ் 

ஜூலிஃப்பளாரா, அசாடிராக்டா இை்டிகா, பபாராசஸ் ஃபிளாகபல்லிஃபர,் அகாசியா 

நிபலாட்டிகா, அல்பிசியா கலகபக், அகாசியா லுபகாஃப்பளாயா, அகாசியா 

ஆரிகுலிஃபாரம்ிஸ் பபான்றகவ. தாவரங்களின் விரிவான பட்டியல் அட்டவகை எை் – 

3.26 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அை்ைவரண0.26: ஆய்வு இரைப்பகுதி யில் உள்ள தாவர இனங்களின் பை்டியல் 

Sl.No இனத்தின் கபயர் குடும்பம் உள்ளூர் கபயர் 

மரங்கள் 

1 ஃபில்லாந்தஸ் எம்பிலிகா யூபபாரப்ியாசிபய கநல்லி 

2 கடபலானிக்ஸ் கரஜியா ஃபபபபசிபய குல்பமாெர ்

3 அசாடிராக்டா இை்டிகா கமலியாசிபய பவம்பு 

4 கரிகா பப்பாளி கரிபகசிபய பப்பாளி 
5 பகாகஸ் நியூசிஃகபரா அபரபகசிபய கதன்கன 

6 ஃபிகஸ் கபங்காகலன்சிஸ் கமாபரசிபய ஆலமரம் 

7 க்கமலினா ஆரப்பாரியா லாமியாசிபய குமளமரம் 

8 ஃபிகஸ் ரிலிஜிபயாசா கமாபரசிபய கபாரசமரம் 

9 காசியா ஃபிஸ்துலா ஃபபபபசிபய ககான்கற 

10 சிட்ரஸ் எலுமிசக்ச ருபடசிபய எலுமிசக்ச 

11 

காசுவரினா 
ஈக்விகசட்டிஃபபாலியா காசுவரிபனசி சவுக்கு 

12 மைில்கரா ஜபபாட்டா சப்பபாட்டாசி சப்பபாட்டா 

13 மதுகா லாங்கிஃபபாலியா சப்பபாட்டாசி இலுப்கப 

14 மிமுபசாப்ஸ் எலிங்கி சப்பபாட்டாசி மகிழம்பூ 

15 அகாசியா ஆரிகுலிஃபாரம்ிஸ் ஃபபபபசிபய கபன்சில் மரம் 

16 ப்பராபசாபிஸ் ஜூலிஃப்பளாரா ஃபபபபசிபய சீகம கருபவல் 

17 கதஸ்கபசியா பாபுல்னியா மால்பவசிபய பூவரசு 

18 மங்கிஃகபரா இை்டிகா அனகாரட்ியாசிபய மாமரம் 

19 கமாரிை்டா டிங்க்படாரியா ரூபியாசிபய நுனா 

20 பாலியால்தியா லாங்கிஃபபாலியா அன்பனாபனசிபய நீதிலிங்கம் 

21 

பபாராசஸ் 
ஃபிளாகபல்லிஃபாரம்ிஸ் அபரபகசிபய பை்ை-மரம் 

22 பமாரிங்கா ஒலிஃகபரா பமாரிங்பகசி முருங்கக 

23 சிஜியம் குமுனி மிரப்டசிபய கடற்பகட 

24 மூசா பரதீசியா முபசசிபய வாகழ 

25 பித்கதகசல்பலாபியம் டல்ஸ் ஃபபபபசிபய ககாடுக்காபுளி 
26 கபாங்கமியா பின்னடா ஃபபபபசிபய புங்கக 

27 கசடியம் ககாய்யா மிரப்டசிபய ககாய்யா 

28 கபல்படாபபாரம் ப்கடபராகாரப்ம் ஃபபபபசிபய கிலுகிலுப்கப 

29 சமபன சமன் ஃபபபபசிபய அகமவாகக 

30 புளி இை்டிகா ஃபபபபசிபய புலி 
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Sl.No இனத்தின் கபயர் குடும்பம் உள்ளூர் கபயர் 

31 அகாசியா லுபகாஃப்பளாயா ஃபபபபசிபய வல்பவலம் 

32 பபாபாக்ஸ் சீபா மால்பவசி இலவு 

33 கபௌஹினியா பரப்ூரியா சீசல்பினிபயசி மாந்தகர 

34 லுபகனா லுபகாகசபாலா ஃபபபபசிபய சுபாபுல் 

35 கமாரிை்டா pubescens ரூபியாசிபய மஞ்சநதி 

36 அல்பிசியா கலகபக் ஃபபபபசிபய வாகக 

37 கடரம்ினாலியா அரஜ்ுனா காம்ப்பரபடசி மருத மரம் 

38 அகாசியா நிபலாட்டிகா ஃபபபபசிபய கருபவலன் 

39 கடக்படானா கிராை்டிஸ் கவரக்பபனசிபய பதக்கு மரம் 

40 ஏகல் மாரக்மபலாஸ் ருபடசி வில்வமாறன் 

கசடிகள் 

1 ஜஸ்டிசியா அதாத்பதாட அகந்பதசி அடத்பதாட 

2 ஐபபாமியா காரன்ியா கன்வால்வுபலசி  காட்டாமைி 
3 பபாரப்ெவியா டிஃபுசா Nyctaginaceae காகிதபூ 

4 அபலா பவரா அஸ்பபாகடபலசிபய பசாற்றுக் கற்றாகழ 

5 

கெபிஸ்கஸ் பராசா-
சிகனன்ஸிஸ் மால்பவசி கசம்பருத்தி 

6 ஜட்பராபா க்ளான்டுலிஃகபரா யூபபாரப்ியாசிபய காட்டாமைக்கு 

7 பநரியம் இை்டிகம் அபபாசிபனசிபய அராலி 

8 லாபசானியா இன்ரம்ிஸ் லித்பரசி மருதாைி 
9 ஜிசிபஸ் ஜுஜுபா ரம்பனசிபய எலந்கத 

10 கவகடக்ஸ் கநகுை்படா கவரப்ிபனசிபய கருகநாசச்ி 

11 ரிசினஸ் கம்யூனிஸ் யூபபாரப்ியாசிபய அமனக்கு 

12 லந்தனா பகமரா கவரக்பபனசிபய உை்ைிசக்சடி 

13 காசியா ஆரிகுலட்டா ஃபபபபசிபய ஆவாரம்பூ 

14 கபலாட்பராபிஸ் ஜிகாை்டியா அபபாசிபனசிபய  எருக்கு 

15 கடபகாமா ஸ்டான்ஸ் பிக்பனானியாசிபய தங்க அரளி 
16 இக்பசாரா பகசி ரூபியாசிபய இட்லிப்பூ 

17 சிடா காரட்ிஃபபாலியா மால்பவசி சித்தாமுட்டி 

18 அபுடிபலான் இை்டிகம் மால்பவசி துத்தி 

குறுஞ்கசடிகள் 

1 கிளிபயாம் விஸ்பகாசா கிளிபயாபமசி நாய்பவகள 

2 அனிபசாகமல்ஸ் இை்டிகா லாமியாசிபய பபய் விரட்டி 

3 டிரிடாக்ஸ் ப்பராகம்கபன்ஸ் ஆஸ்கடபரசி கவட்டுக்காயப் பூை்டு 

4 அனிபசாகமல்ஸ் மலபாரிக்கா லாமியாசிபய பபய்மருட்டி 

5 பசாலனம் சாந்பதாகாரப்ம் பசாலபனசிபய கை்டங்கத்தரி 
6 ஆரக்கபமான் கமக்சிகானா பாப்பாகவபரசி பிரம்மத்தை்டு  

7 சிடா பராம்பிஃபபாலியா மால்பவசி பவகளப்பாகச 

8 அகலிபா இை்டிகா அமரந்பதசி குகபபமனி   
9 சிடா அகுடா மால்பவசி அரிவாள்மகன பூை்டு 

10 ஃபில்லாந்தஸ் நிரூரி கபலாந்பதசிபய கீழ்ழநீலி 

11 பாரத்்தீனியம் ஹிஸ்டபராபபாரஸ் ஆஸ்கடபரசி பாரத்்தீனியம் 

12 லியூகாஸ் அஸ்கபரா லாமியாசிபய தும்கப 

13 ஓசிமம் கடனுஃப்பளாரம் லாமியாசிபய துளசி 
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Sl.No இனத்தின் கபயர் குடும்பம் உள்ளூர் கபயர் 

14 அசச்ிராந்தஸ் அஸ்கபரா அமரந்பதசி நாயுருவி 

15 அகாந்பதாஸ்கபரம்ம் ஹிஸ்பீடம் ஆஸ்கடபரசி ககாம்பு முள் 

ககாடிகள் 

1 சிசஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ் விட்படசி பிரை்கட 

2 அப்ரூஸ் ப்ரிபகபடாரியஸ் ஃபபபபசிபய குை்டுமைி 
3 அஸ்பாரகஸ் பரஸ்பமாசஸ் அஸ்பாரபகசி தை்ைீர-்விட்டான் 

விவசாய பயிர்கள் 

1 மூசா பரதீசியா முபசசிபய வாகழ 

2 பசாலனம் கமபலாங்கினா பசாலபனசிபய கத்தரி 

3 

கசஸ்பபனியா 
கிராை்டிஃப்பளாரா ஃபபபபசிபய அகத்தி 

4 பகாசிபியம் ஹிரச்ுட்டம் மால்பவசி பருத்தி 

புற்கள் 

1 கசபரஸ் பராட்டுை்டஸ் கசபபரசி பகாகர புல்லு 

2 குபளாரிஸ் பாரப்டா பபாபயசி பகாகத புல்லு 

3 கசபனாடான் டாக்கடலான் பபாபயசி அருகம்பில்லு 

பைம்0.18: ஆய்வு இரைப்பகுதி யில் உள்ள தாவர இனங்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 விலங்குகள்: 

மாதிரி முரறகள்: விலங்கினங்ககள ஆய்வு கசய்ய பநரடி மற்றும் மகறமுக 

கை்காைிப்பு முகறகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. பறகவகளின் பன்முகத்தன்கமகய 

ஆய்வு கசய்ய புள்ளி சரப்வ முகற பயன்படுத்தப்பட்டது. தவிர, உள்ளூர ் கிராம 
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மக்களுடன் கலந்துகரயாடல், அரசு பதிபவடுகள், கவளியிடப்பட்ட அறிக்கககள் 

மற்றும் வன அதிகாரிகளுடன் கலந்துகரயாடல் மூலம் இரை்டாம் நிகல தரவு 

பசகரிப்பு, ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டனர.் 

கவனிப்பு: 10 கிமீ ஆய்வு பகுதிக்குள் வனவிலங்கு சரைாலயம் அல்லது பதசிய பூங்கா 

இல்கல. வளரப்்பு விலங்குகள் கபாதுவாகக் காைப்படுகின்றன. குத்தகக மற்றும் 10 

கிமீ ஆய்வு பகுதி(buffer zone)  பமற்கு கதாடரச்ச்ி மகல ESA எல்கலயில் வராது. கள 

ஆய்வின் பபாது எந்த வனவிலங்கு பநரடியாகக் காைப்படவில்கல. ஆய்வு பகுதியில் 

அட்டவகை I விலங்குகள் இல்கல. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள விலங்கினங்களின் 

பட்டியல் அட்டவகை எை் - 3.27 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது.   

 

 

அை்ைவரண0.27: தாங்கல் மண்ைலத்தில் உள்ள விலங்கினங்களின் பை்டியல் 

எஸ்.எ
ை் கபாது கபயர ் அறிவியல் கபயர ்

IWPA, 
அட்டவகை 

பாலூை்டிகள் 

1 இந்திய   அைில் ஃபனம்பஸ் பால்மரம் IV 

2  கீரிப்பிள்கள கெரக்பஸ்கடஸ் எட்வரட்்ஸ் II 
3 இந்திய முயல் கலபஸ் ரூஃபிகாடாடஸ் IV 

பறரவகள் 

1 மைிப்புறா 

ஸ்ட்கரப்படாபீலியா 
சிகனன்சிஸ் IV 

2 மீன்ககாத்தி அல்சிபடா அத்திஸ் IV 

3 கமனா அக்ரிபடாகதரஸ் டிரிஸ்டிஸ் IV 

4 பசக்சக்கிளி பிட்டசுலா கிராபமரி IV 

5 சிட்டுக்குருவி பாஸர ்உள்நாட்டு IV 

6 இரட்கடவால் குருவி 

டிக்ரூரஸ் 
பமக்பராகசரக்ஸ் IV 

7   காகம் பகாரவ்ஸ் ஸ்ப்களை்டன்ஸ் வி 

8 

கசங்குதக் 
ககாண்ரைக்குருவி கபக்பனாபனாடஸ் கஃபபர ் IV 

9 இந்தியக் குயில் குக்குலஸ் கமக்பராப்கடரஸ் IV 

10 சிறிய நீரக்்காகம் 

ஃபலாக்பராபகாராக்ஸ் 
கநஜர ் IV 

11 ஊதாப்பிட்டத் பதன்சிட்டு கநக்டரினியா கஜபலானிகா IV 

12 சின்னக் ககாக்கு எக்கரட்டா காரக்ஜட்டா IV 

13 காகட 

பகாடரன்ிக்ஸ் 
பகாட்டரன்ிக்ஸ் IV 

14 உை்ைிக்ககாக்கு புபுல்கஸ் ஐபிஸ் IV 

15 தவிட்டிச ்சிலம்பன் டரட்ாய்ட்ஸ் காடடஸ் IV 
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எஸ்.எ
ை் கபாது கபயர ் அறிவியல் கபயர ்

IWPA, 
அட்டவகை 

ஊர்வன 

1 ஓைான் கபலாட்ஸ் கவரச்ிபகாலர ் IV 

2 சாகரப்பாம்பு Ptyas சளி II 
3 கட்டுவரியன் புங்காரஸ் பகருலியஸ் II 

நீர்வீழ்சச்ிகள் 

1 இந்திய பதகர புஃபபா கமலபனாஸ்டிக்டஸ் IV 

பை்ைாம்பூசச்ி 

1 மஞ்சள் பட்டாம்பூசச்ி யூபரமா பிரிஜிட்டா IV 

2 வை்ைத்துப்பூசச்ி பாபிலிபயா கடபமாலியஸ் IV 

3 கவை்புள்ளிக் கருப்பன் யூப்பலாயா பகார ் IV 

 

பைம்0.19: தாங்கல் மண்ைலத்தில் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரம 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 நீரியல் & நீர் புவியியல்: 

அருகிலுள்ள பகுதிகளில் சுரங்க நடவடிக்கககளின் தாக்கத்கத மதிப்பிடுவதற்கு 

ஆய்வுப் பகுதியில் நீரியல் ஆய்வு பமற்ககாள்ளப்பட்டது.  இராஜபாகளயம் வட்டம், 

பமலூரத்ுகரசச்ாமிபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள இந்த ஆய்வுப் பகுதி, அப்பகுதியின் 

கபாதுவான நீரவ்ளவியல் நிகலகளின் தன்கமகயப் புரிந்துககாள்ளும் வககயில் 

கருதப்படுகிறது.  

3.6.1 இயற்பியல் மற்றும் வடிகால்: 

இயற்பியல்: இந்த பகுதியில் உள்ள பாகறகள் கதான்கமயான வககயாய்  உள்ளது.  

பமல்மை்கீபழ கடினமான  சாரப்னாககட்  வகக பாகறகள்  உள்ளது. பாகறகள் 

ஃபாகனரிக் முதல் நடுத்தர தானிய இயல்புகடயகவ. பமலும் இந்தப் பாகறகளில் ப்ளூ 
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குவாரட்்ஸ், கமக்பரா க்கலன் ஃகபல்ட்ஸ்பார,் கெப்பரஸ்்தீன் மற்றும் பபயாகடட் 

கமக்காவின் ஃபிளாக்ஸ் ஆகிய கனிமக் கூறுகள் உள்ளன. பாகறகள் வடக்கு - கதற்கு 

திகசயில் 80⁰ கசங்குத்தாக கிழக்கு திகசகய பநாக்கி அகமந்துளன. 

நீர்நிரலகள் : குத்தகக  பகுதியில்  நீரந்ிகலகள் இல்கல. கமய மை்டலத்தில் கபரிய 

நீரந்ிகல எதுவும் இல்கல, இருப்பினும் குத்தகக பகுதியின் கதற்குப் பகுதியில் 230மீ 

கதாகலவில் ஒரு கை்மாய்   உள்ளது. தவிர, குத்தககப் பகுதியின் கிழக்குப் பகுதியில் 

1.9 கிமீ கதாகலவில் பதவி ஆறு அகமந்துள்ளது. இந்திய நிலப்பரப்பு வகரபடங்களின் 

கைக்ககடுப்பில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட வடிகால் வகரபடம், கடன்ட்ரிடிக் வடிவத்தில் 

இயங்கும் சில நீபராகடகள் இருப்பகதக் காட்டுகிறது. 

 

பைம்0.20: வடிகால் வரரபைம் 
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3.6.2 புவியியல் மற்றும் புவியியல் 

புவியியல்: ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள பாகற உருவாக்கம் கபரும்பாலும் மிக்மகடட் 

க்னீசிக் வளாகத்தால் ஆனது. குத்தகக பகுதி  பாகற உருவாக்கம் மிக்ட்மாகடட் 

க்னீசிக் காம்ப்ளக்ஸ் வககயின் கீழ் வருகிறது. 

 

 

பைம்0.21: புவியியல் வரரபைம் 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திரு.ககா.அ.இராஜககாபால் அவரக்ளின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  
1.105 கெக்கைர் – கமலூரத்ுரரசச்ாமிபுரம்    கிராமம், இராஜபாரளயம் வை்ைம்  ,விருதுநகர் மாவைை்ம்.  

 

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

 50 

 

புவியியல்: ரிபமாட் கசன்சிங் மற்றும் ஜிஐஎஸ் நுட்பத்கதப் பயன்படுத்தி 

கசயற்ககக்பகாள் படங்களிலிருந்து கபறப்பட்ட ஆய்வின் புவியியல் வகரபடம் 

ஆய்வுப் பகுதியில் கபடிகமன்ட் ப்களன் வளாகத்தால் உள்ளகத கா ட்டுகிறது.  பமலும் 

குத்தகக பகுதியும் அபத வககயின் கீழ் வருகிறது. 

 

 

பைம்0.22: புவியியல் நில வடிவங்களின் கதாற்ற வரரபைம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திரு.ககா.அ.இராஜககாபால் அவரக்ளின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  
1.105 கெக்கைர் – கமலூரத்ுரரசச்ாமிபுரம்    கிராமம், இராஜபாரளயம் வை்ைம்  ,விருதுநகர் மாவைை்ம்.  

 

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

 51 

 

பாரறயியல்(லித்தாலஜி): ஆய்வுப் பகுதியில் முக்கியமாக காரப்பாபனட்-பபயாகடட ்

கஜனிஸ் வககயின் கீழ் கபரும்பாலும் வருகிறது. பாகறயியல் வகரபடம் கீபழ 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

பைம்0.23: பாரறயியல் லித்தாலஜி வரரபைம் 
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மண்: ஆய்வுப் பகுதியானது இன்கசப்டிபசால், அல்ஃபிபசால், கவரட்ிபசால் மற்றும் 

என்டிபசால்களால் வககப்படுத்தப்படுகிறது. திட்டப் பகுதியில் இன்கசப்டிபசால் வகக 

மை் வககயின் கீழ் வருகிறது. 

பைம்0.24: மண் வரரபைம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 ஆய்வுப் பகுதியின் நீர் மை்ைம்: 

தமிழ்நாடு, விருதுநகர ் மாவட்டம், ராஜபாகளயம் கதாகுதிக்கான ஜல் சக்தி 

அகமசச்கத்தின் நீரவ்ளத் துகறயின் இந்தியா-டபிள்யூஆரஐ்எஸ், இந்தியா-

டபிள்யூஆரஐ்எஸ் ஆகியவற்றிலிருந்து கபறப்பட்ட ஆழம் முதல் நீர ் மட்டத் 

தரவுகளின் அடிப்பகடயில் பின்வருவது கனிக்கப்படுகிறது. 
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அை்ைவரண0.28: கவம்பக்ககாை்ரை  கதாகுதியின் நீர்மை்ைத்தின் ஆழத்தின் 
கபாதுவான கபாக்கு: 
 

ஆண்டு 

நீர் மை்ைத்திற்கு ஆழம் (m bgl) திரந்த கிணறு 
கண்காணிக்கப்பை்ைது 

முன் 
பருவமரழ 

பிந்ரதய 
பருவமரழ 

முன் பருவமரழ பிந்ரதய 
பருவமரழ 

2015 2.225 4.89 2 2 

2016 5.49 8.03 3 3 

2017 - 7.09 - 2 

2018 7.19 4.7 3 2 

     

பருவமகழ மற்றும் மகழக்காலத்திற்குப் பிந்கதய நீர ்நிகலகள் படம் எை்.3.25 மற்றும் 

3.26 இல் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன, பமலும் அகவ திட்டப் பகுதியில் நீர ்மட்டத்தின் ஆழம் 

5.0 முதல் 10.0 மீ பிஜிஎல் வகர மகழக்காலத்திற்கு முந்கதய பருவத்தில் (ஏப்ரல்) மற்றும் 

0.0 முதல் 0.2 மீ வகர இருக்கும் என்பகதக் குறிக்கிறது. பிஜிஎல் பருவமகழக்கு பிந்கதய 

காலத்தில் (நவம்பர)். 

பைம்0.25: பருவமரழக்கு முந்ரதய நீர் நிரல 
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பைம்0.26: பிந்ரதய பருவமரழ நீர் நிரல 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கள ஆய்வு: 

இப்பகுதியின் ஆய்வு, துகை பமற்பரப்பு வடிவங்கள் குகறந்த ரீசாரஜ்் திறன் ககாை்ட 

சுமார ்1 முதல் 2 மீ மை்கை கவளிப்படுத்துகின்றன என்பகதக் காட்டுகிறது. பின்னர ்

கடினமான பாகற வடிவங்கள் காைப்படுகின்றன. 

ஆய்வுப் பகுதியில், ஆழ்துகளக் கிைறுகள் மூலம் குகறந்தஆழ நீரந்ிகலயும், 

குழாய் கிைறுகள் மூலம் அதிகஆழ நீரந்ிகலயும் உருவாக்கப்படுகிறது. கிைறுகளில் 

உள்ள நீர ் முக்கியமாக பருவமகழக்குப் பிந்கதய காலத்திற்குப் பிறகு கிகடக்கிறது, 

பமலும் இது பகாகட காலத்தில் குகறகிறது, இதனால் மானாவாரி பயிரக்ள் சாகுபடி 

கபரும்பாலும்பமற்ககாள்ளப்படுகிறது.  ஆழ்துகளக் கிைறுகள் 600 அடி ஆழம் 

ககாை்டகவ, பமலும் ஆழமான மட்டத்தில் மட்டுபமநீர ் கிகடக்க வாய்ப்பு 

உள்ளதுஎன்பகத இது உைரத்்துகிறது. 

. 
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கிகடக்கக்கூடிய தகவல்கள் மற்றும் புவி இயற்பியல் ஆய்வுகளின் அடிப்பகடயில், 

திட்டப் பகுதி 50 மீட்டர ் வகர ஆழமான வரம்பில் நிலத்தடி நீர ் திறன் ககாை்டதாகக் 

கருதப்படுகிறது. தவிர, சுரங்கப் பகுதி கடினமான கசச்ிதமான பாகறககளக் 

ககாை்டுள்ளதால் நீர ்ஓட்ட கதாடரச்ச்ி குகறந்பத காைப்படும், சுரங்கத்திற்குள் கபரிய 

நீர ் கசிவு எதிரப்ாரக்்கப்படவில்கல. அருகில் பயன்பாட்டிலுள்ள  குவாரிகளில் 

இருந்துகபரியளவு நீரக்சிவு காைப்படவில்கல. எனபவ, இந்தசுரங்க குத்தகக 

பகுதியில்உத்பதச ஆழம் வகர பமற்ககாள்ள உள்ள சுரங்க பைிகளால்  நிலத்தடி நீர ்

இப்பகுதியில் கபரியளவுதாக்கத்கத ஏற்படுத்தாது என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

சுரங்கப்பகுதியில் பசகரிக்கப்படும் மகழ நீர,் பருவமகழக்கு பிந்கதய காலத்தில் நல்ல 

நீராதாரமாக கசயல்படுகிறது.  

* * * * * * * * * * 
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எதிர்பாரக்்கப்பை்ை சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 
நைவடிக்ரககள் 

4.1 அறிமுகம் 

இந்தத் திட்டத்தில் உடடகல் மற்றும் கிராவல்,  பகுதி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட 

திறந்த வவளி சுரங்கம் முடறயில்  வவட்டி எடுக்கப்படும். சுரங்கம் மற்றும் 

அதனுடன் வதாடரப்ுடடய வெயல்பாடுகளின் பபாது இந்தெ ் சுரங்கத்தால் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள் காற்று, நீர,் ஒலி, நில அதிரவ்ு, நிலம், பபாக்குவரத்து 

பபான்ற பல்பவறு சுற்றுெச்ூழல் கூறுகள் வதாடரப்ாக ஆய்வு வெய்யப்பட்டு, 

அதன் விவரங்கள் இந்த அத்தியாயத்தில் விரிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

இந்த திட்டதட்த வபாறுதத்வடர, அதிகப்படியான வருடாந்திர உற்பத்தி திறன் 

மற்றும்  வமாத்த சுரங்க பகுதிக்கு மதிப்பீடு வெய்யபட்டுள்ளதால். வமாத்த 

சுரங்க  குதத்டக காலத்திற்கு வபாருந்தும்.  

4.2 காற்று சூழல்: 
4.2.1 திை்ை கசயல்பாை்டின் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புகள்: 

தற்பபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அத்தியாயம்-III இல் விவரிக்கப்-

பட்டுள்ளது. முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுடடய 

வெயல்பாடுகள் பபாது,  தகுந்த தடுப்பு நடவடிக்டககள் நடவடிக்டக எடுக்கப்-

படாவிட்டால் மாசு காரணமாக காற்றின் தரத்தில் தாக்கதட்த ஏற்படுத்தகூடும். 

வபாதுவாக சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுடடய  கீழ்க்கண்ட 

நடவடிக்டககள் காற்று சூழலில் தாக்கதட்தஏற்படுதத்கூடும்: 

❖ துடளயிடுதல் மற்றும் வவடிக்கும் வபாழுது  

❖ சுரங்கப்பணிகள் பமற்வகாள்ளும் வபாழுது 

❖ எஸ்கபவட்டர ்மற்றும் டிப்பரக்ள்/ லாரிகள் இயக்கும் வபாழுது 

❖ லாரி பபாக்குவரத்தின் வபாழுது 

தவிர, டீெலில் இயங்கும் சுரங்க உபகரணங்கள், கம்ப்ரெரக்ள், பபாக்குவரத்து 

வாகனங்கள் பபான்றவற்றின் வெயல்பாட்டின் விடளவாக வாயு வவளிபயற்றம் 

ஏற்படும். 
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PM10 என குறிப்பிடப்படும் 10 டமக்ரானுக்கும் குடறவான சுவாசிக்கும் 

மிதக்கும் துகள்கள், மூெச்ுக்குழாய் மற்றும் நுடரயீரலில் குடிபயறலாம் மற்றும் 

மூெச்ுக்குழாய் அழற்சி, எம்பிஸிமா, மூெச்ுக்குழாய் ஆஸ்துமா, கண்களின் ெளி 

ெவ்வுகளின் எரிெெ்ல் பபான்ற உடல்நலப் பிரெச்ிடனகடள ஏற்படுத்தும். 2.5 

டமக்பராமீட்டருக்கும் குடறவான சுவாசிக்கும் நுண் மிதக்கும் துகள்கள் (PM2.5 ) , 

நுடரயீரலுக்குள் ஊடுருவி, மற்ற உறுப்புகடளப் பாதிக்கும் வடகயில் மிகெ ்

சிறிய துகள்கள் (<100 நாபனாமீட்டரக்ள்) நுடரயீரல் வழியாகெ ்வெல்லலாம். 

டீெல் சுரங்க உபகரணங்கள், வெனபரட்டர ்வெட் பபான்றவற்றிலிருந்து SO2, NOX, 

CO பபான்றவற்றின் உமிழ்வின் விடளவாக வளிமண்டல மாசு ஏற்ப பட்டு சில 

உடல்நலப் பாதிப்டப ஏற்படுதத்லாம். . வபரிய இடடநிறுத்தப்பட்ட துகள்கள் 

வபாதுவாக மூக்கு மற்றும் வதாண்டடயில் பிரெெ்டனகடள ஏற்படுதத் வாய்பு 

உள்ளது. இந்தெ ் சுரங்கத்தின் விஷயத்தில், குத்தடகப் பகுதியில் சுரங்க 

நடவடிக்டககளால் காற்றின் தரத்தில் ஏற்படும் பாதிப்டபக் கட்டுப்படுதத் 

பின்வரும் நடவடிக்டககள் எடுக்கப்படும்: 

அை்ைவரண0.1: தாக்கம் மற்றும் தணிப்பு நைவடிக்ரககள் - காற்று சூழல் 

எஸ்.எண் கசயல்பாடு விரளவு தணிப்பு நைவடிக்ரககள் 

1 துடளயிடுதல் 
தூசி 

வவளிபயற்றம் 

நல்ல நிடலயில் டிரில் பிட்களின் பயன்பாடு 

துடளயிடும் துடளகடள ஈரமான 
துணியால் மூடுதல் 

துடளகடள துடளயிடுவதற்கு கூரட்மயான 
துரப்பண பிடக்ளின் பயன்பாடு. 
அதிக தூசி மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதி-

களில் பணிபுரியும் வதாழிலாளரக்ளுக்கு 
தூசிவடிகட்டிகள்/ முகமூடிகடள வழங்குதல். 

2 வவடிதத்ல் 
உடனடி தூசி 

வவளிபயற்றம் 

நன்கு வடிவடமக்கப்பட்ட பிளாஸ்டிங் 
அளவுரு பமற்வகாள்தல்.  
வவடிப்பதற்கு வபாருத்தமான வவடி 
மருந்துகடளப் பயன்படுத்துதல் 

அதிக காற்று வீசும் காலங்களில் 
வவடிப்படதத் தவிரப்்பது  
தூசி உருவாக்கம், ஒலி மற்றும் அதிரவ்ு 
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அளடவ பரிந்துடரக்கப்பட்ட வரம்பு 
களுக்குள் டவத்திருக்க பநாவனல் மூலம் 
கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட வவடிக்கும் 
நுட்பங்கடளப் பயன்படுத்துதல். 

3 

எஸ்கபவட்டர ்
இயக்கும் 
வபாழுது 

தூசி 
வவளிபயற்றம், 

வாயு 
வவளிபயற்றம் 

உற்பத்தியாளரின் வழிகாட்டுதல்களின்படி 
அடனத்து இயந்திரங்களும் இயக்கப்படும் 

ஆபபரட்டர ்பகபினுக்கான அடடப்புகள். 
பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் 
அளவுருக்கள் குறித்து ஆபபரட்டரக்ளுக்கு 
பபாதுமான பயிற்சி அளித்தல். 
உபகரணங்களின் ெரியான பராமரிப்பு. 
டம்பரக்ளில் அதிக சுடமகடளத் தவிரத்த்ல். 

4 பபாக்குவரத்து 

தூசி 
வவளிபயற்றம், 

வாயு 
வவளிபயற்றம் 

சுரங்க பணியின் பபாது ொடலகளில் 
தண்ணீர ் வதளிப்பான் மூலம் நீர ் வதளித்து 
தூசுகள் வவளிவராவண்ணம் தடுதத்ல் 

பபாக்குவரத்து ொடல மற்றும் பிற 
ொடலகடள முடறயாக பராமரிதத்ல் 

குத்தடகயில் இருந்துவாகனம் வவளிபயறும் 
பகுதியில் டயர ் தண்ணீர ் வதளிப்பான் 
வெதிடய அடமதத்ல் 

டிப்பரக்ளில் அதிக பாரம் ஏற்றுவடதத ்
தவிரத்்தல் 

கற்கள் வகாண்டு வெல்லும் வாகனதத்ில்  
இருந்து தூசு வவளி வரா வண்ணம் 
தாரப்்பாலின் மூலம் மூடி வகாண்டு 
வெல்லுதல் 

வழக்கமான மற்றும் முடறயான தடுப்பு 
பராமரிப்பு அட்டவடணகள் மூலம் வாகன 
உமிழ்வுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 
உமிழ்வு மதிப்புகடள உறுதி வெய்வதற்காக 
டீெல் புடக மீட்டர ் கருவி மூலம் உமிழ்வு 
பொதடனகள் வெய்யப்படுதல். 

5 மற்றடவகள் 

தூசி 
வவளிபயற்றம், 

வாயு 
வவளிபயற்றம் 

சுரங்கப்பகுதி, ொடல மற்றும் ொத்தியமான 
இடத்தில் அடரந்்த மரங்கடள வளரத்்து 
பசுடமவடளயம் ஏற்படுத்துதல் 

குத்தடகப் பகுதியின் கிழக்குப் பகுதியில் 
அடமந்துள்ள குளதத்ிற்கு 50மீ பாதுகாப்பு 
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இடடவவளி விடப்பட்டுள்ளது. இந்த பகுதி 
மற்றும் குத்தடக சுற்றளடவெ ் சுற்றியுள்ள 
மற்ற பக்கங்களிலும் பசுடம வடளயம் 
அடமக்கப்படும். 

 

இந்த அடனத்து நடவடிக்டககடளயும் வதாடரந்்து வெயல்படுதத்ப்பட்டு 

சுற்றுெச்ூழலில் வபரிதளவு தாக்கம் ஏற்படாமல் காற்றின் தன்டம 

பாதுகாக்கப்படும். 

உற்பத்தி அளவு குடறவாக உள்ளதால், 1 எஸ்கபவட்டர ் இயந்திரம், 4 டிப்பரக்ள் 

மட்டுபம ஈடுபடுதத்ப்படும். இந்த உபகரணங்கள் முடறயாக பராமரிக்கப்படும். 

தவிர, முன்பு குறிப்பிட்டபடி, காரப்ன் வவளிபயற்றதத்ால் ஏற்படும் குடறந்த 

பாதிப்டப உறுதி வெய்வதற்காக, பபாக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு வழக்கமான 

வாகன உமிழ்வு பொதடனகள் வெய்யப்படும். காரப்ன் வவளிபயற்றதட்த 

பமலும் மத்தியஸ்தம் வெய்ய, ஒரு நல்ல பசுடம மற்றும் பதாட்டத் திட்டம் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, அதில் 560 தாவரங்கள் குத்தடக பகுதியிலும் அடதெ ்

சுற்றியும் நடப்படும். 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக காற்றின் தரத்தில் ஏற்படும் 

தாக்கம், பலக்ஸ் சுற்றுெச்ூழல் வமன்வபாருளால் உருவாக்கப்பட்ட AERMOD View 

Gaussian Plume Air Dispersion Model ஐப் பயன்படுத்தி மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது 

நிடலயான காசியன் ப்ளூம் சிதறடல அடிப்படடயாகக் வகாண்டது. மாடலிங் 

நுட்பம் மற்றும் திட்டத்திற்குப் பிந்டதய காற்றின் தர மதிப்புகள் உள்ளிட்ட 

கணினி மாதிரிகள் மூலம் மாடலிங் ஆய்வு / மதிப்பீட்டின் விவரங்கள் பின்வரும் 

பாராக்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

4.2.2 காற்றின் தர தாக்கம் கணிப்பு: 

சுரங்க நடவடிக்டககளில் இருந்து எழும் காற்று மாசுபாட்டிற்காக (சுவாசிக்கும்  

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

மாதிரி உருவகப்படுத்துதல்கள் கணினி மாதிரிகள் மூலம் 
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மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தடர நிடல வெறிவு (GLC) மணிபநர வானிடல 

தரவுகடளப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

அை்ைவரண0.2: உமிழ்வு ஆதாரங்கள் 

கசயல்பாடு மூல வரக (Source) 

A. சுரங்க நடவடிக்டககள் திறந்தவவளிமுடற குழி (Open pit) 

B. பபாக்குவரத்து எல்டல வரிகள் பகாடிடப்படும் (Line) 

 

4.2.2.1 உமிழ்வு காரணிகள் 

உமிழ்வு காரணி நுட்பத்தால் துகள் உமிழ்வுகளின் அளவீடு 

பமற்வகாள்ளப்படுகிறது. உமிழ்வு காரணி என்பது ஒரு வெயல்பாட்டின் பபாது 

ஒரு மாசுபாடு வவளியிடப்படும் விகிததத்ின் புள்ளிவிவர ெராெரி ஆகும். இந்த 

காரணி ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிடலயில் அந்த வெயல்பாட்டின் அளடவப் 

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

நிலக்கரி S&T திட்டம் மற்றும் சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுடடய 

வெயல்பாடுகள் மற்றும் பிற காரணிகளால் வகாடுக்கப்பட்ட மற்றும் 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட நிடலயான ெமன்பாடுகடளப் பயன்படுத்தி உமிழ்வுகள் 

கணிக்கப்பட்டுள்ளன. பமாெமான சூழ்நிடலடய அறிய, உெெ் உற்பத்திக்காக 

மாடலிங் வெய்யப்படுகிறது. இதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் உமிழ்வு 

காரணிகளின் விவரங்கள் கீபழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அை்ைவரண 0.3:உமிழ்வு காரணிகள் 

எஸ்.எண் கசயல்பாடு PM10 PM2.5 அலகு 

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

2 கழிவுக் கற்கள் 
ஏற்றுதல் 

1.4 x 10 -4 1.5 x 10 -5 கிபலா/டி 

3 குத்தடக பகுதிக்குள் 
பபாக்குவரத்து 

0.19 0.019 g/VKT 

4 துடளயிடுதல் 0.1 0.04 கிபலா/துடள 
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4.2.2.2 உமிழ்வு விகிதங்கள்: 

உமிழ்வு காரணிகளின் அடிப்படடயில், தூசிடய அடக்குதல், 

வெெஇ்எம்எம்மின் ெரியான பராமரிப்பு, சிறந்த தரமான டீெல், ெமீபத்திய 

உபகரணங்கடளப் பயன்படுத்துதல், ொடலகடள முடறயாகப் பராமரித்தல் 

பபான்ற பதடவயான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககடள பமற்வகாண்ட பிறகு, 

இந்தத் திட்டத்தில் பல்பவறு வெயல்பாடுகளால் எதிரப்ாரக்்கப்படும் உமிழ்வு 

விகிதம் கணக்கிடப்படுகிறது மற்றும் கீபழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

 

அை்ைவரண0.4: உமிழ்வு விகிதம் 

கசயல்பாடுகள்/மாசுகள் 

PM 10 

(கிராம்/வினாடி) 
PM 2.5 

(கிராம்/வினாடி) 
தாது ஏற்றுதல் 0.012 0.002 

துடளயிடுதல் 0.054 0.021 

குத்தடக பகுதிக்குள் 
பபாக்குவரத்து 0.053 0.008 

கமாத்தம் 0.119 0.031 

 

A. உமிழ்வு மூல ஒருங்கிரணப்புகள்: கணித மாடலிங்கில்  சுரங்க குதத்டக 

டமயம் (0, 0) எனக் கருதப்பட்டது. 

B. கணிப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் வானிரல நிரலரமகள்: 

குளிரக்ாலம், (டிெம்பர ் -21 முதல் பிப்ரவரி 2022 வடர) மணிபநர வானிடல 

தரவுகள் உருவாக்கப்பட்டு, கணிப்புகளிலும் பயன்படுதத்ப்பட்டது. 

 

4.2.2.3 முடிவுகள் மற்றும் விவாதங்கள் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககளுடன் கூடிய பல்பவறு சுற்றுெச்ூழல் 

அளவுருக்களுக்கான பீக் ஜிஎல்சியின் முடிவுகள் கீபழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 
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அை்ைவரண0.5: உசச்நிரல அதிகரிக்கும் கசறிவு 

S.no அளவுருக்கள் உசச் அதிகரிப்பு கசறிவு µg/m 3 
1 PM 10 1.63 

2 PM 2.5 0.43 

 

PM10, PM2.5.க்கான உெெ் அதிகரிப்பு வெறிவு சுரங்க குத்தடகக்கு  மிக அருகில் 

நிகழ்கிறது. மூலத்திலிருந்து விலகி, சிதறல் விடளவு காரணமாக மதிப்புகள் 

குடறக்கப்படுகின்றன. PM10 , PM2.5 ஆகியவற்றின் ஐபொப்வளத்கள் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்டககளுடன் கூடிய காட்சிகளும் வடரயப்பட்டுள்ளன, இடவ படம் எண். 

4.1 மற்றும் 4.2 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் உள்ள 

இடங்களில் அதிகரிக்கும் மற்றும் கணிக்கப்பட்ட வெறிவுகள் பின்வரும் பிரிவில் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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பைம் 0.1:PM 10 க்கான GLC கணிப்பு ஐகசாப்கலத் 
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பைம்0.2: PM 2.5 க்கான GLC கணிப்பு ஐகசாப்கலத் 
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4.2.2.4 கணிக்கப்பை்ை சுற்றுப்புற காற்றின் தரம்: 

பதடவயான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககடள எடுதத் பிறகு சுரங்க 

நடவடிக்டகக்குப் பிந்டதய திட்ட காற்றில் (பின்னணி வெறிவு + அதிகரிப்பு) 

சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM10), சுவாசிக்கும் நுண் மிதக்கும் 

துகள்களின்(PM2.5) அளவு கணினி மாதிரிகள்  மூலம் கணக்கிடப்பட்டு 

அட்டவடண எண் - 4.6 முதல் 4.7 வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அை்ைவரண0.6- திை்ைம் கசயல்படுத்தப்பை்ை பிறகு PM 10 கசறிவுகள் 

g/m 3 இல் மதிப்புகள் 

எஸ். 
எண் 

இைம் 
பின்னணி 

கசறிவு 

கணிக்கப்பை்ை 
அதிகரிக்கும் 

கசறிவு 

பிந்ரதய 
திை்ை கசறிவு 

சை்ைரதீியான 
வரம்புகள் 

1 
சுரங்க குத்தடக 
பகுதிக்கு அருகில் 

84.4 1.6 86.0 
- 

2 பதவிபட்டணம் கிராமம் 54.8 1.0 55.8 

100 

3 
வொக்கநாதன்புத்தூர ்
கிராமம் 

64.3 1.0 65.3 

4 சிவகிரி கிராமம் 69.7 1.0 70.7 

5 
விஸ்வநத்தப்பபரி 
கிராமம் 

58.2 1.0 59.2 

6 
பதவதானம் (பகாவிலூர)் 
கிராமம் 

59.2 1.0 60.2 
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அை்ைவரண0.7திை்ைம் கசயல்படுத்தப்பை்ை பிறகு PM 2.5 கசறிவுகள் 

g/m 3 இல் மதிப்புகள் 

எ
ஸ். 
எ

ண் 

இைம் 

பின்-

னணி 
கசறிவு 

கணிக்கப்பை்ை 
அதிகரிக்கும் 

கசறிவு 

பிந்ரதய 
திை்ை 

கசறிவு 

சை்ைரதீியான 
வரம்புகள் 

1 
சுரங்க குத்தடக 
பகுதிக்கு அருகில் 

45.2 1.0 46.2 
- 

2 பதவிபட்டணம் கிராமம் 25.8 1.0 26.8 

60 

3 
வொக்கநாதன்புத்தூர ்
கிராமம் 

33.4 1.0 34.4 

4 சிவகிரி கிராமம் 36.2 1.0 37.2 

5 
விஸ்வநத்தப்பபரி 
கிராமம் 

29.3 1.0 30.3 

6 
பதவதானம் (பகாவிலூர)் 
கிராமம் 

30.4 1.0 31.4  

 

சுரங்க நடவடிக்டகக்குப் பின்பும் காற்றில் சுவாசிக்கும் மிதக்கும் 

துகள்களின் அளவு (PM10) 55.8 g/m3 to 86.0 g/m3 ஆகவும், சுவாசிக்கும் நுண் 

மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM2.5) 26.8 g/m3 to 46.2 g/m3 ஆக இருக்குமாறு 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இது சுரங்க நடவடிக்டகக்கு பின்னும்  மத்திய 

மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியதத்ால் நிரண்யிக்கப்பட்ட சுவாசிக்கும் மிதக்கும் 

துகள்கள் (அதாவதுPM10-100µg/m3), PM2.5-60µg/m3) வரம்பிற்கு உட்பட்பட,  

இருக்கும் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

இந்தெ ் சுரங்கத்தில் சுற்றுெச்ூழடலப் பாதுகாப்பதற்காக பமலாண்டமத ்

திட்டங்கடளக் கடுடமயாக அமலாக்குதல் மற்றும் பதடவக்பகற்ப ெரியான 

நடவடிக்டககடள எடுப்பதற்காக காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு 

பமற்வகாள்ளப்படும். அடனத்து தணிப்பு நடவடிக்டககடளயும் திறம்பட 

வெயல்படுத்துவதன் மூலம், இந்த குதத்டக பகுதியில் சுரங்க வெயல்பாடு 

காரணமாக காற்றின் தரத்தில் வபறிதளவு தாக்கம் ஏற்படாமல் காற்றின் 

தன்டம பாதுகாக்கப்படும்.  
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4.3 நீர் சூழல்: 

4.3.1 தண்ணரீ் கதரவ: 

இந்த திட்டத்திற்கான வமாதத் நீர ் பதடவ 6.0 KLD, இதில் குடிநீர ் மற்றும் இதர 

பதடவக்கு 1.0 KLD, தூசிடய அடக்குவதற்கு நீர ்வதளிதத்ல் (Water Sprinkling) 4.0 KLD 

மற்றும் பசுடமப்பபாரட்வ வளரத்த்ல்(Green Belt) 1.0 KLD ஆகியடவ அடங்கும் . 

முதலில் வவளி இடங்களிலிருந்து இருந்து தண்ணீர ் வபறப்படும். பின்னர ்

சுரங்கத்தில் பெகரிக்கப்பட்ட மடழ நீர ் பயன்படுத்தப்படும். இதற்கான நீர ்

ெமநிடல வடரபடம் படம் எண் 4.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது 

 

பைம்0.3: நீர் இருப்பு வரரபைம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 நீர் மாசுபாை்டின் ஆதாரங்கள்: 

ஆய்வுப்பகுதியில் உள்ள பல்பவறு மாதிரி நிடலயங்களில் ஆய்வின்பபாதுள்ள 

நீர ்சூழல், அத்தியாயம்-III இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

வபாதுவாக பமாெமான நீரின் தரம் மனிதரக்ளுக்கு நீர ் மூலம் பரவும் 

பநாய்களுக்கு வழிவகுக்கும். தவிர, மாசுபட்ட நீர,் விலங்குகள், மனித நுகரவ்ு 

மற்றும் தாவரங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்காது. தீங்கு விடளவிக்கும் 

மாசுக்கடள அகற்ற கழிவுநீர ் முடறயாக சுத்திகரிக்கப்படாவிட்டால், நீரவ்ாழ் 

உயிரினங்கடள பாதிக்கும். 
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சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுடடய வெயல்பாடுகளால் வபாது 

வதாடரப்ுடடய நீர ்மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரங்கள்: 

a. கழிப்படற கழிவுநீர.் 
b. கல் குவியல் அல்லது கழிவுக் கற்கள் ஏபதனும் இருந்தால்  

அதிலிருந்து வவளிபயறும் மடழ நீர ்கழிவு . 
c. வடிகால் பாடத  மற்றும் நீரின் தன்டம 

d. நிலத்தடி நீர.் 
 

 

4.3.3 சிகிசர்ச திை்ைம்: 
A. கழிவுநீர் உற்பத்தி: 

திட்டத்தில் இருந்து உற்பத்தி வெய்யப்படும் கழிவுநீர,் ஊறடவக்கும் குழிகளுடன் 

கூடிய வெப்டிக் படங்கில் பெகரிக்கப்படும். 

B. கல் குவியல் அல்லது கழிவுக் கற்கள் லிருந்து கவளிகயறும் மரழ நீர ்

கழிவு: 

குவாரியிலிருந்து கல் மற்றும் கிராவல் முழுவதும் பநரடியாக நுகரப்வாருக்கு 

அனுப்பப்படும் என்பதால், இந்த சுரங்கத்தில் கல் குவியல் அல்லது கழிவுக் 

கற்கள் எதுவும் இருக்காது. குவாரியில் விழும் மடழ நீர ் குவாரியின் அடி 

மட்டத்தில் உள்ள ெம்பில்(SUMP) பெமிக்கப்படும். 

நிலத்தடி நீபராட்டம் பமலாண்டமக்கு, குவாரிடயெ ் சுற்றி 520மீ நீளமுள்ள 

மாடல வடிகால் கட்டப்பட்டு, இறுதியில் படிவு நீர ்வதாட்டிகள் மூலம் வதளிவான 

மடழ நீர ்வவளிபயற்றப்படும். குவாரியின் அடி மட்டத்தில் உள்ள ெம்பில் (SUMP) 

பெமிக்கப்படும் வதளிவான நீர ் கீழ்நிடல பயனரக்ளுக்கு வவளிபயற்றப்படும். 

பமற்பரப்பு ஓட்ட பமலாண்டம கட்டடமப்புகள் வடரபடம் படம் எண் 4.4 இல் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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பைம்0.4: கமற்பரப்பு ரன்ஆஃப் கமலாண்ரம கை்ைரமப்புகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. வடிகால் பாரதயில் ஏற்படும் இரையூறுகள்  

குத்தடகப் பகுதியின் வதற்குப் பகுதியில் 230மீ வதாடலவில் ஒரு கிராம 

கண்மாய் உள்ளது. இது தவிர பதவி ஆறு 1.8 கி.மீ வதாடலவில் குத்தடகப் 

பகுதிக்கு கிழக்குப் பகுதியில் அடமந்துள்ளது.  இந்த கண்மாய்  

கடரபயாரங்களில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாமல் இருப்பது உறுதி வெய்யப்படும். 

இந்த நீரந்ிடலயில் எந்த கழிவுநீடரயும் வவளிபயற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்டல 

திட்ட வெயல்பாடுகளால் அருகில் உள்ள நீரந்ிடலகளில் வபரிய பாதிப்பு எதுவும் 

ஏற்படாமல் பாதுகாக்கப்படும். 
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D. நிலத்தடி நீர். 

கடினமான பாடற அடமப்புகளில் நிலத்தடி நீரின் நிகழ்வு மற்றும் இயக்கம் 

வானிடல அடமப்புகளின் நுண்ணிய மண்டலங்கள் மற்றும் முறிவுகள், 

பிளவுகள் மற்றும் மூட்டுகளின் திறந்த அடமப்புகளால் 

கட்டுப்படுதத்ப்படுகிறது.  

வபாதுவாக நீர ் ஊடுருவும் மற்றும் உற்பத்தித்திறன் அதன் பாடறவடகயிடன 

ொரந்்ததாக இருக்கும். சுரங்கப் பகுதியானது கடினமான பாடறகடளக் 

வகாண்டுள்ளதால் நீர ் ஓட்ட வதாடரெ்ச்ி மிகவும் குடறந்பத காணப்படும். 

சுரங்கத்தினுள் நீர ்கசிவு மிகவும் குடறவாகபவ இருக்கும். 

 பமலும் இந்த பகுதியில் நிலத்தடி நீர ்மட்டம் பமற்பரப்பில் இருந்து மிகஆழமாக 

உள்ளது. சுரங்கப் பகுதி கடினமான கெச்ிதமான பாடறகடளக் வகாண்டுள்ளது, 

எனபவ சுரங்கத்திற்குள் வபரிய நீர ் கசிவுகள் சுற்றளவில் இருந்து 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்டல. சுரங்கத்தின் இறுதி குழி ஆழம் 21 மீ. இப்பகுதியில் 

நிலத்தடி நீர ்மட்டம் இந்த மட்டத்திற்கும் கீபழ உள்ளது.  

எனபவ, இந்தசுரங்க குத்தடக பகுதியில்உத்பதெ ஆழம் வடர பமற்வகாள்ள 

உள்ள சுரங்க பணிகளால்  நிலத்தடி நீர ் இப்பகுதியில் வபரியளவுதாக்கத்டத 

ஏற்படுதத்ாது என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. அருகில் பயன்பாட்டிலுள்ள  

குவாரிகளில் இருந்துவபரியளவு நீரக்சிவு காணப்படவில்டல. 

முன்பு கூறியது பபால், மடழப்வபாழிவு குவாரியின் அடி மட்டத்தில் உள்ள 

குழிகளில் (SUMP) பெகரிக்கப்பட்டு ொதகமாகப் பயன்படுத்தப்படும். குழிகளில் 

அதிகப்படியான நீர ் இருப்பின் வதளிவான நீர ் கீழ்நிடல பயனரக்ளுக்கு 

வவளிபயற்றப்படும்.  

 

4.3.3.1. நிலத்தடி நீர் வளர்சச்ியின் நிரல 

ஆய்வுப் பகுதியின் நீரந்ிடலக் காட்சியின் விவரங்கள் பாரா 3.6, அத்தியாயம் – III 

இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. விருதுநகர ் மாவட்டத்தின் நிலத்தடி நீர ் ஆதாரத ்
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தரவு, மத்திய நிலத்தடி நீர ் வாரியம், வதன்கிழக்கு கடபலாரப் பகுதியின் 

வதாழில்நுட்ப அறிக்டகயில் வழங்கப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து வபறப்பட்ட  

முடிவுகள் கீபழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அை்ைவரண0.8: நிலத்தடி நீர் ஆதார மதிப்பீடு– அருப்புக்ககாை்ரை தாலுகா 

(M.Cum) 

நிகர 
நிலத்த

டி நீர் 
இருப்பு 

பாசனத் 
திற்கான 
தற்கபா
ரதய 

கமாத்த 
வரரவு 

குடிநீர் / இதர 
மற்றும் 

கதாழில்துரற 
நீர் விநிகயாகத் 

திற்கான 
தற்கபாரதய 

கமாத்த வரரவு 

அரனத்து 
பயன்பாடு
களுக்கும் 

தற்கபாதுள்
ள கமாத்த 

வரரவு 

நிலத்தடி 
நீர் 

வளர்சச்ி 
யின் 

நிரல 
(%) 

கதாகுதி 
வரக 

1017.91 863.10 4.00 867.10 85 

பகுதி 
பாதிக்கப் 
பட்டதாக   

Semi Critical 

ஆய்வுப் பகுதி விழும் இராெபாடளயம் பகுதியின் நிலத்தடி நீர ் வளரெ்ச்ியின் 

நிடல 85% என்பது அட்டவடணயில் இருந்து வதரிகிறது. இடதக் கருத்தில் 

வகாண்டு, நிலத்தடி நீர ் பமம்பாட்டுக் கண்பணாட்டத்தில் இந்தப் பகுதிடய 

'பகுதி பாதிக்கப் பட்டதாக' என வடகப்படுத்தலாம்.  

4.3.4 நீர் நுகர்வு குரறப்பு: 

4.3.4.1 கபாது முரறகள்: 

தண்ணீரின் பயன்பாடு கண்காணிக்கப்பட்டு குடறந்தபட்ெம் பதடவப்படும் 

அளவிற்குள் பயன்படுத்தப்படும். நீர ் பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவம் குறித்து 

ஊழியரக்ளுக்கு விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்தப்படும். பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு 

உடனடியாக குழாய் அடமக்கப்படும் மற்றும் ஏபதனும் கசிவுகள் 

கண்காணிக்கப்பட்டு உடனடியாக கட்டுப்படுத்தப்படும். கிரீன் வபல்ட் மற்றும் 

தூசிடய அடக்குவதற்கான நீர ்பதடவடய, குடறந்த நீர ்பதடவயுடடய பூரவ்ீக 

தாவரங்கள்/மரங்கள் இனங்கடள பதரந்்வதடுப்பதன் மூலம் மற்றும் 

சுரங்கத்தில் பெகரிக்கப்பட்ட மடழ நீர ் பயன்படுதத்ப்படுத்துதல்  மூலம் 

குடறக்கலாம்.  தண்ணீர ் படங்கர ் கசிவு ஏபதனும் உள்ளதா என ஆய்வு 
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வெய்யப்பட்டு, கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் உடனடியாக ெரி வெய்யப்படும். இதனால் 

நீர ்இழப்புகள் இல்லாமல் திறம்பட பயன்படுத்த முடியும். 

4.3.4.2 மரழநீர் கசகரிப்புத் திை்ைம் 

குத்தடகக்கு அருகாடமயில் உள்ள பகுதிகள் குடறந்த நீர ்திறன் வகாண்டடவ 

மற்றும் நிலதத்டி நீடர பமம்படுத்த மடழநீர ் முக்கிய ஆதாரமாக இருப்பதால், 

பயனுள்ள மடழநீர ் பெகரிப்பு மற்றும் பிற நீர ் வபருக்க நடவடிக்டககள் 

இத்திட்டத்தில் முன்வமாழியப்பட்டுள்ளன. 

a) வெட்டில்லிங் வதாட்டியுடன் இடணக்கப்பட்ட குவாரிடயெ ் சுற்றி மாடல 

வாய்க்கால் பமம்பாடு. 

b) வண்டல் படிவடதத் தடுக்க வடிகால் அவ்வப்பபாது சுத்தம் வெய்தல் 

c) படிவு நீர ் வதாட்டிகள் மூலம் வதளிவான மடழ நீர ் அருகிலுள்ள வடிகால் 

வழியாக வவளிபயறும். 

d) சுரங்க குழியில் பெகரிக்கப்படும் மடழநீடர பயன்படுத்தி திட்டத்தின் நீர ்

பதடவடய பூரத்்தி வெய்தல். 

e) அதிகப்படியான  குவாரியின் அடி மட்டத்தில் உள்ள குழிகளில் (SUMP) 

பெகரிக்கப்படும் மடழநீடர, உள்ளூர ் மக்களுடன் கலந்தாபலாசித்து, 

அரசின் நடடமுடறகளுக்கு ஏற்ப, கீழ்நிடலப் பயனாளரக்ளுக்கு 

வழங்கப்பட பவண்டும். 

4.4 ஒலி மற்றும் அதிர்வு: 

4.4.1 ஒலி சூழல்: 

ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற ஒலி அளவுகள் அத்தியாயம் - III இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. தற்பபாதுள்ள ஒலி அளவுகள் ெட்டப்பூரவ்மாக 

ஏற்றுக்வகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் இருப்பதாக தரவு காட்டுகிறது. 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுடடய வெயல்பாடுகளால் ஏற்படும் ஒலி 

சூழலுக்கான தாக்க முன்னறிவிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டக கீபழ 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது: 
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4.4.1.1 ஒலி காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்பு கணிப்பு: 

சுரங்க நடவடிக்டககளில் ஏற்படும் மாசுபாட்டின் தவிரக்்க முடியாத 

காரணங்களில் ெதத்மும் ஒன்றாகும், இது வபரும்பாலும் ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட 

விரிவான இயந்திரமயமாக்கல் காரணமாகும். தவிர, துடளயிடுதல், வவடித்தல், 

வாகனங்களின் இயக்கம் பபான்ற பிற வெயல்பாடுகளும் சுரங்க 

நடவடிக்டககளில் கணிெமான அளவு ெதத்த்டத உருவாக்குகின்றன. ெத்தத்தின் 

முக்கிய ஆதாரங்கள் மற்றும் எதிரப்ாரக்்கப்படும் அளவுகள் அை்ைவரண எண் - 

4.9 இல் கீபழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன . 

அை்ைவரண0.9: சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள் dB (A) இல் 

வ. எண் விபரம்  ககபின் உள்  10 மீ. மூலத்திலிருந்து 

1  எஸ்கபவட்டர ்   84-91    59-68    

2.  டம்பரக்ள்/  டிப்பரக்ள்   87-96    75-85 

3.  துடளயிடும் இயந்திரம்             88- 95    75-83 

 

 அதிக இடரெெ்லுக்கு நீண்ட பநரம் வவளிப்படுவது மனி அளவீடுகள் 
வெவிவழி அடமப்புக்கு தீங்கு விடளவிக்கும் மற்றும் மன பொரவ்ு, கிளரெ்ச்ி 
மனப்பான்டம, எரிெெ்ல் மற்றும் கவனக்குடறவு ஆகியவற்டற உருவாக்கலாம், 
இது பவடலயில் புறக்கணிப்புக்கு வழிவகுக்கும் மற்றும் விபத்துகளுக்கும் 
வழிவகுக்கும். உலக சுகாதார அடமப்பின் 1986 அறிவிப்பின்படி இடரெெ்ல் 
அளவின் தாக்கம் அட்டவடண எண் - 4.10 இல் கீபழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது . 

அை்ைவரண0.10: இரரசச்ல் நிரலகளின் தாக்கம் 

ஒலி அளவீடுகள் பாதகமான விரளவுகள் 

90-115 dB பகுதி காது பகளாடம மற்றும் நரம்பு எரிெெ்ல் 

> 115 dB நிரந்தர காது பகளாடம 

மனக்கிளரெ்ச்ி ஒலி (>90dB) அருகில் உள்ள பகுதிகளில் பமய்ந்து வரும் 

கால்நடடகடள பயமுறுத்துதல். 

OSHA (வதாழில்ொர ்பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார நிரவ்ாகம்), அவமரிக்கா மற்றும் 

பிற ஒதத் நிறுவனங்கள், ஒரு நாடளக்கு எடட்ு மணிபநர ெமமான ஒலி நிடல 
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வவளிப்பாடு (Leq) (8 மணிபநரம்) க்கு 90 dB(A) வடரயிலான ஒலி அளடவ 

பரிந்துடரக்கப்பட்டுள்ளது 

சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம், 1975 ஆம் ஆண்டின் சுற்றறிக்டக எண். DG 

(வடக்)/18 இல், வதாழிலாளரக்ளுக்கு சுரங்கத் வதாழில்களில் (TLV) இடரெெ்ல் 

அளடவ 8 மணிபநர ஷிப்ட் காலத்தில், பாதுகாப்பற்ற காதுகளுடன் 90 dB(A) 

அல்லது குடறவாக பரிந்துடரக்கப்பட்டுள்ளது. 

சுரங்கப்பணியின் பபாது இயந்திரங்கள் மூலம் ஏற்படும் ஒலி தாக்கத்தின் அளவு 

அருகிபலபய கட்டுபடுதத்ப் படுவதால் வதாழிற்ொடலக்கு 

அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள வரம்டப விட குடறவாக இருக்கும். தவிர, வெயலில் 

உள்ள மூலங்களுக்கு அருகில் மட்டுபம ஒலி உணரப்படும். உறிஞ்சுதல் காரணி, 

சுற்றுப்புறெ ் சூழல் மற்றும் பிற அட்வடன்யூஷன் காரணிகள் காரணமாக 

இடரெெ்ல் அளவில் கணிெமான குடறப்பு இருக்கும். உறிஞ்சுதல் காரணிடயப் 

வபாறுத்த வடரயில், நிலப்பரப்பு தாவரமாக இருந்தால் அல்லது வமன்டமயான 

அடமப்டபக் வகாண்டிருந்தால், ஒவ்வவாரு முடறயும் மூலத்திற்கும் 

பாரட்வயாளருக்கும் இடடபய உள்ள தூரம் இரட்டிப்பாகும் பபாது ஒலி 4.5 dB(A) 

என்ற விகிதத்தில் குடறயும். தவிர, சுற்றுெச்ூழடலக் கருத்தில் வகாண்டு 

பாதுகாப்புக் காரணி இருக்கும். அடரந்்த நிலப்பரப்புத் தாவரங்களின் 

ஒவ்வவாரு 30மீட்டரிலும், 5 dB(A) கூடுதல் அடவ்டன்யூபவஷன் அதிகபட்ெம் 10 dB(A) 

வடர வபறலாம். எனபவ, வதாடலதூர இடங்களில் ெத்தத்தின் தாக்கம் 

உணரப்படாது. 

எஸ்கபவட்டர ் மற்றும் டிப்பரக்ள்/ லாரிகள் இயக்கும் வபாழுது, துடளயிடுதல் 

பபான்ற பல்பவறு இயந்திரங்களின் வெயல்பாட்டின் விடளவாக 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் இடரெெ்ல் அளவுகள் கணினி மாதிரிடயப் பயன்படுதத்ி 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. மூலத்திற்கும் எல்டலக்கும் இடடயில் குடறப்புப் 

பாடதகள் இல்டல என்ற அனுமானத்தின் அடிப்படடயில் அருகிலுள்ள 

கிராமங்களில் ஒட்டுவமாதத் இடரெெ்ல் அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 
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கணினி மாதிரி பின்வரும் சூத்திரதட்தப் பயன்படுதத்ி 
பமற்வகாள்ளப்படுகிறது: 

Lp2 = Lp1 - 20 பதிவு R2/R1, அதில், Lp1 மற்றும் Lp2 ஆகியடவ மூலத்திலிருந்து 
முடறபய R1 மற்றும் R2 வதாடலவில் அடமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி அழுதத் 
நிடலகளாகும். ஆய்வு முடிவுகள் பின்வருமாறு: 

அை்ைவரண0.11: பிந்ரதய திை்ை இரரசச்ல் நிரலகள் 

Sl.No இைம் 

அடிப்பரை 
அளவு நாள்  

Eq.in dB(A) 

திை்ைத்திற்கு 
பின் இரரசச்ல் 
நிரல Eq.in dB(A) 

MoEF&CC இன் 
படி dB(A) 

வரம்பு 

1. வட பமற்கு மூடல 50.5 63.0 90 

2. வடகிழக்கு மூடல 50.5 59.0 90 

3 வதன்கிழக்கு மூடல 50.5 63.0 90 

4 வதன் பமற்கு மூடல 50.5 63.7 90 

5 
பதவிபட்டணம் 
கிராமம் 

47.7 
47.9 55 

6 
வொக்கநாதன்புத்தூர ்
கிராமம் 

46.1 
46.2 55 

7 சிவகிரி கிராமம் 43.9 44.1 55 

8 
விஸ்வநத்தப்பபரி 
கிராமம் 

46.3 46.4 55 

9 
பதவதானம் 
(பகாவிலூர)் கிராமம் 

47.2 47.3 55 

ஆய்வுகளில் இருந்து, சுரங்க குதத்டகயின் சுற்றளவில் சுரங்க வெயல்பாடுகள் 

காரணமாக கணிக்கப்படும் ஒலி அளவுகள் எந்தக் குடறப்பு காரணிடயயும் 

கருத்தில் வகாள்ளாமபலபய குடறவாகபவ இருக்கும் என்று 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், நடடமுடறயில் மரங்கள், தாவரங்கள் 

பபான்ற ஒலித் தடடகளால் ஒலியின் அளவு   குடறவாக  இருக்கும், பமலும் 

குத்தடக எல்டலக்கு வவளிபய எந்தவிதமான பாதகமான இடரெெ்ல் பரவலும் 

இருக்காது. குடியிருப்புகளும் விலகி இருப்பதால் சுரங்க நடவடிக்டககளால் 

ஏற்படும் ெத்தத்தின் தாக்கம் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உணரப்படாது. 
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4.4.1.2 ஒலி சுற்றுசச்ூழலுக்கான கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்ரககள்: 

ஒலி அளடவ கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்டககடளப் 

பின்பற்றுவதன் மூலம், ஒலி அளவுகளில் ஏற்படும் தாக்கம் வவகு குடறவாகபவ 

இருக்கும். 

• ொடலகள், சுரங்கப் பகுதி மற்றும் பிற ஒலி உருவாக்கும் 

டமயங்கடளெ ் சுற்றி, ஒலித் தடடகளாகெ ் வெயல்பட, அடரத்்தியான 

பசுடம வடளயங்கடளஅடமதத்ல். 

• இயந்திரங்களின் வடிவடமப்பு மற்றும் பராமரிப்பு,  

• ஒலி தவிரக்்கும் கருவி, ஒலித்தடடகளும், அடடப்பான்களும் 

வபாருத்துதல் 

• மண்வவட்டி, டிப்பரக்ள் பபான்ற உபகரணங்களுக்கான ஒலி 

கட்டுப்படுத்தும் ஆதார அடமப்புடன் கூடிய  இயக்குபவரின் அடற. 

• .அதிக இடரெெ்லுக்கு வவளிப்படும் வதாழிலாளரக்ளுக்கு காது உள் 

அடடக்கும் பாதுகாப்பான் வெருகிகடள வழங்குதல். 

• ஒலி அதிகம் உள்ள பகுதியில் பணிபுரியும் வதாழிலாளரக்ளுக்கு 

ஆடிபயாவமட்ரி பொதடன உட்பட வழக்கமான சுகாதார 

பரிபொதடனகடள நடத்துதல். 

• இடரெெ்ல் அளவின் அளடவ அறியவும், வதாழிலாளி அதிக 

இடரெெ்லுக்கு வவளிப்படும் பநரதட்தக் கட்டுப்படுத்தவும் 

இயந்திரங்களில் வெயல்பாட்டு இயந்திரங்களின் இடரெெ்ல் நிடல 

நிடலடயக் கண்காணித்தல். 

• வதற்குப் மற்றும் வடக்குப் பகுதிகளில் குத்தடகெ ் சுற்றளவில் தகரத ்

தடுப்பு மற்றும் மற்ற பகுதியில் பெட்ெ வடல அடமதல். 

இப்பகுதியில் ஒலி மற்றும் தூசி பரவுவடதத் தடுக்க பமலும் பசுடம வடளயம் 

மற்றும் மரம் வளரப்்பு திட்டமிடப்பட்டு வெயல்படுதத்ப்படும். 
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4.4.2 நில அதிர்வு: 

தகுந்த கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககள் எடுக்கப்படாவிட்டால், வவடிப்பினால் 

ஏற்படும் அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள கட்டடமப்புகளுக்கு பெததட்த 

ஏற்படுதத்லாம். பாடற வவடிப்பின் பபாது ஏற்படும் கல் சிதறலிலிருந்து காப்பது 

(ஃப்டளராக்-Flyrock) விடளடவ ஏற்படுத்தும் மற்வறாரு ொத்தியமான 

பெதமாகும். அதிக  அளவு  வவடிவபாருள் பயன்படுதுதல்,    தளரவ்ான வபாருள் 

அல்லது கூழாங்கற்கள் மற்றும் துடளகளில் நீண்ட நீர ்வநடுவரிடெகள் பபான்ற 

பல காரணிகள் இவற்டற பாதிக்கின்றன. 

 

சுரங்க பணிகளின் பபாது, பின்வரும் நடவடிக்டககளால் வவடிப்பு மற்றும் 

அதிரவ்ு விடளவுகள் மட்டுப்படுதத்ப்படும். 

➢ இடடவவளி விட்டு வவடிக்கும் தாமத / பநாவனல் வடட்டபனட்டரக்ள் (Milli 

Second Delay Detonator/ Nonel) பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்திய வவடிப்பு முடற 

(Control Blasting) பமற்வகாள்ளுதல். 

➢ ெரியான இடடவவளி விட்டுத் துடளயிடுதல். 

➢ வவடி மருந்துகள் மிகக் குடறந்த அளவில் ொரெ்் வெய்தல்.  

➢ ொத்தியமான இடங்களில் எஸ்கபவட்டர ் கல்உடடப்பான் (ROCKBRAKER) 

பயன்படுதத்ப்படுதத்ல். 

➢ திறடமயான மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த நபரால் வவடிதத்ல் மற்றும் 

பமற்பாரட்வ பமற்வகாள்ளப்படும். 

 

பமற்கூறிய நடவடிக்டககடள பமற்வகாள்வதன் மூலம், கீபழ 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ள சுற்றறிக்டக எண். 7 பததியிட்ட 29-08-1997-ன்படி சுரங்கப் 

பகுதிகளில் DGMS ஆல் பரிந்துடரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் வவடிப்பினால் 

ஏற்படும் தடரமட்ட அதிரவ்ு பராமரிக்கப்படும். 
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அை்ைவரண0.12: சுரங்கப் பகுதிகளில் அனுமதிக்கப்பை்ை நில அதிர்வு வரம்பு 

(PPV).   மிமீ/ கசகண்டு 

கை்ைரமப்பு வரக 

அதிர்கவண் கெர்ை்ஸ் 

<8 
கெர்ை்ஸ் 

8-25 
கெர்ை்ஸ் 

 >25 
கெர்ை்ஸ் 

A. உரிரமயாளருக்குச ்கசாந்தமில்லாத கை்டிைங்கள்/கை்ைரமப்புகள் 

வீடுகள் / கட்டடமப்புகள் 5 10 15 

(நாட்டு வெங்கல் மற்றும் சிவமண்ட்)    

வதாழில்துடற கட்டிடங்கள் ( கான்கிரிட் 
மற்றும் இரும்பாலான கட்டடமப்புகள்) 

10 20 25 

வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 
மற்றும் உணரத்ிறன் கட்டடமப்புகள். 

2 5 10 

B. குரறந்த ஆயுை்காலம் ககாண்ை உரிரமயாளருக்கு கசாந்தமான கை்டிைம் 

வீடட்ு வீடுகள்/கட்டடமப்புகள் 10 15 25 

(நாட்டு வெங்கல் மற்றும் சிவமண்ட்)    

வதாழில்துடற கட்டிடங்கள் ( கான்கிரிட் 
மற்றும் இரும்பாலான கட்டடமப்புகள்) 15 25 50 

தவிர, அருகிலுள்ள திட்டங்களுக்கு வவவ்பவறு வவடிப்பு பநரம் 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது மற்றும் அந்தந்த சுரங்க நுடழவாயிலில் உள்ள காட்சி 

பலடகயில் வவடிக்கும் பநரத்டத குறிப்பிட பவண்டும்.  

4.5 நிலச ்சூழல்: 

1.105 வெக்படர ்சுரங்க குத்தடக பகுதி முழுவதும் விண்ணப்பதாரரின் வபயரில் 

பதிவு வெய்யப்பட்ட பட்டா நிலமாகும். தற்பபாடதய நில பயன்பாட்டு முடற 

மற்றும் சுரங்கதத்ிற்கு பிந்டதய நில பயன்பாட்டு முடற கீபழ 

காட்டப்பட்டுள்ளது: 

அை்ைவரண0.13: நில பயன்பாை்டு அை்ைவரண 

வ.எண் நில பயன்பாடு 
தற்கபாரதய 

நிரல (Ha) 

குத்தரகக் 
காலத்தின் 
முடிவு (Ha) 

1. சுரங்கப் பகுதி இல்டல 0.700 

2. உள்கட்டடமப்பு & 
ொடல 

இல்டல 
0.010 

3. பசுடம வடளயம் இல்டல 0.365 
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4. பயன்படுதத்ாத 
நிலம் 

1.10.5 
0.030 

5. ஃவபன்சிங் இல்டல - 

 கமாத்தம் 1.10.5 1.105 

 

குத்தடக 5 ஆண்டு காலத்தின் முடிவில், 0.70.0 வெக்படர ் 21மீ ஆழத்தில் 

வவட்டிவயடுக்கப்பட்ட  சுரங்க பகுதியாகப் இருக்கும். 

4.5.1 நில மீை்பு: 

குவாரி வெய்யப்பட்ட அடனத்து வபாருட்களும் பயன்படுதத்ப்படுவதால், இந்த 

குவாரி வெயல்பாட்டில் கழிவு உற்பத்தி எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல. எனபவ, கல்/ 
கிரவல் குவியல் எதுவும் இல்டல. சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய கட்டத்தில், 0.70 

வெக்படர ் சுரங்கப் பகுதி முழுவதும் நீரந்ிடலகளாகவும், 0.03 வெக்படர ்

சுரங்கெ ்ொடலகள் மற்றும் உள்கட்டடமப்புகளாகவும், 0.365 வெக்படர ்பசுடம 

வடளயம் மற்றும் 0.01 வெக்படர ்பவலி அடமக்கப்படும். 

அை்ைவரண0.14: பிந்ரதய கசயல்பாை்டு காலத்தில் நில பயன்பாடு 

வ. 
எண் 

விளக்கம் 

நில பயன்பாடு (Ha.) 

கதாை்ைம் 
நீர் 

நிரல 
மற்றரவகள் 

கமாத்தம் 

1 சுரங்கப் பகுதி -- 0.70.0 -- 0.70.0 

2 
உள்கட்டடமப்பு & 

ொடல 
0.01.0 -- 0.03.0 0.03.0 

3. பசுடம வடளயம் 0.36.5 -- -- 0.36.5 

4. ஃவபன்சிங் -- -- 0.01.0 0.01.0 

 வமாதத்ம் 0.37.5 0.70.0 0.04.0 1.10.5 

மனிதரக்ள் மற்றும் விலங்குகள் கவனக்குடறவாக நுடழவடதத் தடுக்க, 

சுரங்கப் பகுதி முழுவதும் பவலி அடமக்கப்படும். சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய 

கட்டத்தில், சுரங்கப் பகுதி முழுவதும் நீரந்ிடலயாகவும் மடழநீர ் பெமிகரிப்பு 

வெய்ய பயன்படுத்தப்படும். 

4.6 உயிரியல் சூழல்: 

4.6.1 தற்கபாதுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள்: 
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சுரங்ககுத்தடகபகுதியில்வபரிய தாவரங்கள் இல்டல. சுரங்க குத்தடக பகுதி 

(core zone) மற்றும் ஆய்வு பகுதியில் உள்ள தாவரங்கள்/விலங்கினங்கள் பற்றிய 

விவரங்கள் அத்தியாயம் - III இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

4.6.2 உயிரியல் சூழலில் சுரங்கத்தின் தாக்கம்: 

பல்பவறு முடனகளில் சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடரப்ுடடய 

வெயல்பாடுகள் காரணமாக உயிரியல் சூழலில் ஏற்படும் தாக்கத்தின் 

முக்கியத்துவம் கீபழ விவரிக்கப்பட்டுள்ளது:  

அை்ைவரண0.15: உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

வ.எண் விபரம் அவதானிப்புகள் 

1 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் 
வதாடரப்ுடடய நடவடிக்டககள் 
காரணமாக தாவரங்கடள 
அகற்றுதல் 

வபரிய தாவரங்கடள அகற்றுவதில் 
ஈடுபடவில்டல. 

2 

மரத்தின் வளரெ்ச்ியில் 
பின்னடடவு,  இடல நுனி பாதிப்பு 
பபான்றடவ, தூசி படிதல் மற்றும் 
சுரங்க நடவடிக்டகயில் இருந்து 
உருவாகும் துகள்கள். 

தூசிடய அடக்குதல், உபகரணங்கடள 
முடறயாகப் பராமரித்தல், ொடலகள், தூசி 
உற்பத்திடயத் தடுக்கும் வடகயில் 
பதடவயான தணிப்பு நடவடிக்டககள் 
பமற்வகாள்ளப்படும். 

3 

பதசிய பூங்கா/ வன 
விலங்குகளுக்கு அருகாடமயில் 

ெரணாலயம் / காப்புக்காடு / 
ெதுப்புநிலங்கள் / கடற்கடர / 
முகத்துவாரம் / கடல் 

சுரங்க குதத்டக பகுதி மற்றும் டமய 
மண்டலத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 4.6 கிமீ 
பமற்குப் பகுதியில் வநல்டல வன விலங்கு 
ெரணாலயம் அடமந்துள்ளது. MoEF&CC  
அறிவிப்பின் S.O.2794(E) நாள் 02.08.2019 படி 
சுற்றுசூழல் உணரத்ிறன் தூரம்  3.5 கிமீ  ஆக 
உள்ளது. எனபவ இதற்கு  NBWL தடடயில்லா 
ொன்று பதடவயில்டல. 
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ்  - பமகமடல புலிகள் 
காப்பகம் (SMTR) 6.3 கிமீ வடபமற்குப் பகுதியில் 
அடமந்துள்ளது. இதற்கு சுற்றுெச்ூழல்     
அறிவிப்பு  எதிரப்ாரக்்கப் படுவதால் NBWL 
தடடயில்லா ொன்று வபற விண்ணப்பம் 
வெய்யப்பட்டது. 

4 

வனவிலங்குகளுக்கு நீடர 
வழங்கும் நீரந்ிடலகளில் 
கழிவுநீடர விடுதல் 

அருகில் உள்ள நீரந்ிடலகளில் கழிவுநீடர 
வவளிபயற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்டல. 

5 முன்வமாழியப்பட்ட திட்டமானது பமபல விளக்கப்பட்டுள்ளபடி மாடல பபான்ற 
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அருகில் உள்ள பல்லுயிரப்் 
பகுதிடய பாதிக்கும் வண்டல் 
மண்டண அதிகரிக்கலாம் 

சுற்று வட்ட வடிகால், படிவு நீர ் வதாட்டிகள் 
பபான்ற பமற்பரப்பு ஓடுபாடத பமலாண்டம 
அடமப்புகள் கட்டப்படும், பமலும் பமற்பரப்பு 
நீரின் தரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கம் ஏதும் 
ஏற்படாது. 

6 

திட்டத்தின் வெயல்பாடுகள் 
பறடவகள் மற்றும் 
விலங்குகளின் 
இனப்வபருக்கம்/கூடு கட்டும் 
இடங்கடள பாதிக்கிறது 

 புலம்வபயரந்்த பறடவக்கு பபாதுமான 
உணவு, தங்குமிடம், பெமித்து டவக்கும் 
இடங்கள் மற்றும் கூடு கட்டும் இடங்கள் 
ஆகியவற்றுடன் பபாதுமான ஈரநிலங்கள் 
பதடவ. தற்பபாடதய குத்தடகப் பகுதியில் 
ெதுப்பு நிலம் இல்டல. 

7 

அரிதான அல்லது அழிந்துவரும் 
உயிரினங்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கு 
அருகில் அடமந்துள்ளது 

 

அட்டவடண 1 விலங்குகள் இல்டல. 

8 

திட்ட நடவடிக்டககளால் வன 
விலங்குகளின் வீழ்ெச்ி/ெறுக்கல் 
அல்லது மரணம் ஏற்படும் 
அபாயம் 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய கட்டத்தில், வவட்டி 
எடுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் விலங்குகள் 
விழுவடதத் தடுக்க, சுற்றிலும் கம்பி பவலி 
அடமக்க முன்வமாழியப்பட்டது. 

9 

காடு ொரந்்த வாழ்வாதாரத்டத/ 
உள்ளூர ் வாழ்வாதாரம் ொரந்்து 
இருக்கும் எந்தவவாரு குறிப்பிடட் 
வன உற்பத்திடயயும் இந்தத ்
திட்டம் பாதிக்கிறது 

 

 

வபாருந்தாது 

10 
இந்த திட்டம் இடம்வபயரவ்ு 
பாடதகடள பாதிக்கும் 

இடம்வபயரவ்ு பாடதகள் எதுவும் 
இப்பகுதியில் இல்டல. 

11 

இத்திட்டம் மருத்துவப் பயன் 
வகாண்ட ஒரு பகுதியின் 
தாவரங்கடள பாதிக்கும் 

குத்தடக பகுதியிலும் அதன் அருகிலுள்ள 
பகுதியிலும் குறிப்பிடத்தக்க மருத்துவ 
மதிப்புள்ள இனங்கள் எதுவும் இல்டல. 

12 

இத்திட்டம் ெதுப்பு நிலங்கள், மீன் 
இனப்வபருக்கம் வெய்யும் 
இடங்கள், கடல் சூழலியல் 
ஆகியவற்டற பாதிக்கும் 

இந்த திட்டத்தால் பாதிக்கப்படும் குதத்டக 
பகுதிக்கு அருகில் ெதுப்பு நிலங்கள், மீன் 
இனப்வபருக்கம் வெய்யும் இடங்கள், கடல் 
சூழலியல் எதுவும் இல்டல. 

13 

இத்திட்டதத்ால் இப்பகுதியில் 
விவொய பணிகள் 
பாதிக்கப்படுகிறது. 

மண்ணின் நிடல மற்றும் நீர ் ஆதாரம் 
இல்லாததால், குதத்டக பகுதியிலும் அடதெ ்
சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் வபரிய விவொய 
நடவடிக்டககள் எதுவும் பமற்வகாள்ளப்-

படவில்டல. மடழக்காலத்தில் நீர ் இருப்பின் 
அடிப்படடயில் சில இடங்களில் மட்டுபம 
பதாட்டத் திட்டுகள் காணப்படுகின்றன. 

14 

மண் ஆபராக்கியம் மற்றும் 
பல்லுயிர ் வபருக்கத்தின் மீதான 

குத்தடக பகுதி புற்கள் மற்றும் புதரக்ளால் 
மூடப்பட்டிருக்கும் (அத்தியாயம்-II இல் 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திரு.ககா.அ.இராஜககாபால் அவரக்ளின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  
1.105 கெக்கைர் – கமலூரத்ுரரசச்ாமிபுரம்    கிராமம், இராஜபாரளயம் வை்ைம்  ,விருதுநகர் மாவைை்ம்.  
 

 

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

 27 

 

தாக்கம் 

 

இடணக்கப்பட்ட தளத்தின் புடகப்படம்). 
தவிர, இந்த திட்டத்தில் கழிவு உற்பத்தி, 

அகற்றல் அல்லது அடுக்கி டவப்பது இல்டல. 
எனபவ மண்ணின் ஆபராக்கியம் மற்றும் 
உயிரியல் பன்முகத்தன்டம இழப்பு 
ஏற்படாது. 

15 

பருவநிடல மாற்றம் வறட்சி, 

வவள்ளம் பபான்றவற்றுக்கு 
வழிவகுக்கும் மற்றும் சில., . 

• இந்த குத்தடகயின் உற்பத்தியானது 
குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்டத ஏற்படுத்தும் 
வடகயில் குடறவாக உள்ளது. 

• இந்தெ ் சிறிய உற்பத்திடய அடடயப் 
பயன்படுதத்ப்படும் உபகரணங்களின் 
எண்ணிக்டக மிகக் குடறவாக 
இருப்பதாலும், வெயல்பாட்டின் அளவு மிகெ ்
சிறிய அளவில் இருப்பதாலும் சுற்றியுள்ள 
சுற்றுெச்ூழலில் பாதகமான பாதிப்புகள் 
எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல. 

• தவிர, இது ஒரு சுரங்கத் திட்டமாக 
இருப்பதால், வவப்பத்தின் பாதகமான 
உருவாக்கம் எதுவும் 
எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல 

• குடறந்த காரப்ன் வவளிபயற்றம் வகாண்ட 
ொன்றளிக்கப்பட்ட வாகனங்கள் மட்டுபம 
பயன்படுதத்ப்படும். இந்த உபகரணங்கள் 
முடறயாகவும் முடறயாகவும் 
பராமரிக்கப்படும். தவிர, காரப்ன் 
வவளிபயற்றதத்ால் ஏற்படும் குடறந்த 
பாதிப்டப உறுதி வெய்வதற்காக 
பபாக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு 
வழக்கமான வாகன உமிழ்வு பொதடனகள் 
வெய்யப்படும். காரப்ன் உமிழ்டவ பமலும் 
மத்தியஸ்தம் வெய்ய, ஒரு நல்ல பசுடம 
மற்றும் பதாட்டத் திட்டம் 
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, அதில் 550 
தாவரங்கள் குத்தடக பகுதியிலும் அடதெ ்
சுற்றியும் நடப்படும். 

16 

கிரீன்ெவுஸ் வாயுக்கள் (GHG) 

வவளியிடப்படும் மாசு, 

வவப்பநிடல அதிகரிப்பு 
(சுற்றுெச்ூழலில் ஏற்படும் 
அழிவின் காரணமாக 
நீரவ்வப்ப/புவிவவப்ப விடளவு, 

உயிர-்புவி பவதியியல் 
வெயல்முடறகள் மற்றும் 
சுற்றுெச்ூழல் அழுத்தம் உட்பட 
அதன் அடிெச்ுவடுகள்) மற்றும் 
உள்ளூர ் மக்களின் 
வாழ்வாதாரம். 
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• புவியியல் ரீதியாக குத்தடகப் பகுதியிலும் 

அடதெ ் சுற்றியுள்ள பகுதியிலும் 
வபரும்பாலும் தரிசு நிலங்கடளக் வகாண்ட 
ொரப்னாடகட் வடக பாடற உருவாக்கம் 
உள்ளது. எனபவ, வபரிய தாவரங்கள் 
அல்லது விவொய நடவடிக்டககள் எதுவும் 
காணப்படவில்டல 

• பல்பவறு தணிப்பு நடவடிக்டககடள 

திறம்பட வெயல்படுத்துவதன் மூலம் 
அடனத்து ெட்ட விதிகள் மற்றும் 
ஒழுங்குமுடறகளுக்கு உட்பட்டு சுரங்கம் 
பமற்வகாள்ளப்படுவது உறுதி 
வெய்யப்படும். 

• சுற்றுெச்ூழலுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாத 

வடகயில், குத்தடகக் காலம் முழுவதும் 
இந்தத் தணிப்பு நடவடிக்டககள் வதாடரும். 

• கிரீன்ெவுஸ் வாயுக்கள் (GHG) 

வவளியிடப்படுவதால், வவப்பநிடல 
அதிகரிப்பு, உள்ளூர ் மக்களின் 
வாழ்வாதாரதட்த பாதிக்கிறது, விவொயம், 

வனவியல் மற்றும் பாரம்பரிய 
நடடமுடறகடள இழக்கிறது. இதத்டகய 
வடரயறுக்கப்பட்ட பநாக்கம் வறட்சி, 

வவள்ளம் பபான்றவற்றுக்கு வழிவகுக்கும் 
எந்த காலநிடல மாற்றத்டதயும் 
தூண்டாது. 

17 

நீர ் மாசுபாட்டின் 
ொத்தியக்கூறுகள் மற்றும் 
நீரவ்ாழ் சுற்றுெச்ூழல் 
ஆபராக்கியத்தின் மீதான 
தாக்கம் மற்றும் பமற்பரப்பு 
நீபராடடகளில் வண்டல் புவி 
பவதியியல் மீதான தாக்கம் 

 

• இது ஒரு சுரங்கத் திட்டமாக இருப்பதால் 
எந்த வெயல்முடற கழிவுகளும் 
உருவாக்கப்படாது. 

• நீர ் உற்பத்தி காரணமாக இருக்கும் என 
எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

✓ பநரடி மடழ வபாழிவு சுரங்கத் தடர 
ெம்ப்பில் பெகரிக்கப்படும். கீழ்நிடல 
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பயனீட்டாளரக்ளுக்கு ெம்ப்பில் இருந்து 
தண்ணீர ்வெட்டில்லிங் குளத்திற்கு பம்ப் 
வெய்யப்படும். 

✓ குத்தடக பகுதிக்கு அருகில் மடழ நீர ்
வடிதல் 

• பநரடி மடழ வபாழிவு சுரங்கத ் தடர 

ெம்ப்பில் பெகரிக்கப்படும். கீழ்நிடல 
பயனீட்டாளரக்ளுக்கு ெம்ப்பில் இருந்து 
தண்ணீர ் வெட்டில்லிங் குளத்திற்கு பம்ப் 
வெய்யப்படும். 

• சுரங்கப் பகுதியில் இருந்து வரும் மடழநீர ்
புற மாடல வாய்க்கால் மூலம் 
பெகரிக்கப்படும். காரல்ண்ட் வாய்க்கால் 
ஒரு வெட்டில்லிங் குளத்துடன் 
இடணக்கப்படும். வபாருந்தக்கூடிய 
வரம்புகடள உறுதிப்படுத்தும் வடகயில் 
குளம் குடிபயற்றத்திலிருந்து 
பமபலாட்டமான வதளிவான நீர ் விவொய 
அல்லது பிற பநாக்கங்களுக்காக கீழ்நிடல 
பயனரக்ளுக்கு விடப்படும். 

• பமபல குறிப்பிடப்பட்ட காரணங்களாலும், 

அருகில் வற்றாத நீரந்ிடலகள் 
இல்லாததாலும், எந்த கடல் சுற்றுெச்ூழல் 
அடமப்பிலும் காணப்படுவதால், இந்த 
முன்பகுதியில் எந்த விடளவும் 
எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்டல.       

 

 

புலம்வபயரந்்த தாழ்வாரங்கள், புலம்வபயரந்்த பறடவ-விலங்குகள், அரிதான 

உள்ளூர ் மற்றும் அழிந்துவரும் உயிரினங்கள் எதுவும் இல்டல. எனபவ சுரங்க 

நடவடிக்டககளால் அவரக்ளுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. திட்டெ ்

வெயல்பாடுகளால் உயிரியல் பன்முகதத்ன்டம மற்றும் தாவரங்கள்/விலங்கு 

நிடலகளில் எந்தப் பாதிப்பும் இல்லாவிட்டாலும், நன்கு திட்டமிடப்பட்ட 
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மறுசீரடமப்பு நடவடிக்டககளின் காரணமாக, விரிவான திட்டமிடப்பட்ட 

பசுடமவடளயம் பமம்பாட்டு நடவடிக்டககளுடன் இறுதியில் உற்பத்தி நில 

வடகக்கு இப்பகுதியில் நில நிடலடய மீட்வடடுப்பதற்கான ொதகமான 

தாக்கங்கள் ஏற்படும்.  

பைம்0.5: வன விலங்கு சரணாலயம் - கநல்ரல வன விலங்கு சரணாலயம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பைம்0.6: வன விலங்கு சரணாலயம் –  
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்  -கமகமரல புலிகள் காப்பகம் (SMTR) 
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4.6.3 உயிரியல் அம்சங்களுக்கான கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்ரககள்: 

சுரங்க நடவடிக்டககளில் இருந்து உருவாகும் தூசி படிவதால், அப்பகுதியின் 

தாவரங்கள்/விலங்கு நிடலகளில் ஏற்படும் பாதகமான விடளவுகடள 

குடறக்க, தூசி உற்பத்திடய தடுக்க அடனத்து தூசி வாய்ப்புள்ள பகுதிகளிலும் 

வமாடபல் நீர ்படங்கர ்அடமப்புகள் உறுதி வெய்யப்படும். நிலத்தின் உடனடித ்

பதடவ, முன்னுரிடம மற்றும் கிடடக்கும் தன்டமடயப் வபாறுத்து முடறயான 

மற்றும் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட பதாட்டத் திட்டம் பமற்வகாள்ளப்படும். குத்தடக 

எல்டலயில் படிப்படியாக பதாட்டம் பமற்வகாள்ளப்படும். 

4.6.4 கிரன்ீ கபல்ை் & கதாை்ைம்: 

குத்தடகப் பகுதியில், சுற்றளவுக்கு 7.5மீ பாதுகாப்புத் தடுப்பு, குதத்டகப் 

பகுதியின் வதற்குப்  பகுதியிலுள்ள அரசு புறம்பபாக்கு நிலத்திற்கு 10மீ. 

பாதுகாப்பு மண்டலப் பகுதியில் தாவர வளரெ்ச்ி மற்றும் அழகியடல 

பமம்படுதத் கிரீன்வபல்ட் / பதாட்டம் பமற்வகாள்ளப்படும். 

அை்ைவரண0.16: முன்கமாழியப்பை்ை கதாை்ைம் 

ஆண்டு 

நைவு கசய்ய 
முன்கமாழியப்பை்ை 

மரங்களின் 
எண்ணிக்ரக 

இனத்தின் கபயர ்

I 110 அல்பிசியா அமரா, ஏகிள் 
மாரவ்மபலாஸ், அல்பிசியா வலவபக், 

வபௌஹினியா பரப்ுரியா, பபாராெஸ் 
ஃபிளாவபல்லிஃபர,் காசியா 

ஃபிஸ்துலா, மதுகா லாங்கிஃபபாலியா, 
வடரம்ினாலியா அரெ்ுனா, முதலியன 

II 110 

III 110 

IV 110 

V 110 

கமாத்தம் 550  

சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய கட்டத்தில், 0.70.0 வெக்படர ்சுரங்கப் பகுதி முழுவதும் 

நீரந்ிடலகளாகவும், 0.03 வெக்படர ் சுரங்கெ ் ொடலகள் மற்றும் 
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உள்கட்டடமப்புகளாகவும், 0.36.5 வெக்படர ் பசுடமவடளயம் மற்றும் 0.05 

வெக்படர ் பவலி அடமக்கப்படும். காடு வளரப்்பு மற்றும் நீரந்ிடலகடளக் 

காட்டும் சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய நில பயன்பாட்டுத் திட்டம் படம் எண்- 4.4 

இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.  

பைம்0.5: சுரங்க மூைல் திை்ைம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 சமூக கபாருளாதார சூழல்: 

குத்தடக நிலம் அடனத்தும் திட்ட விண்ணப்பதாரருக்குெ ் வொந்தமான 

தனியார ்பட்டா நிலமாகும். சுரங்கபகுதியில்வீடுமற்றும்குடியிருப்புகள்இல்டல .

ஆடகயால்நிலஇழப்பபாஅல்லதுவீடுகள்மாற்றபமாஇருக்காது. குத்தடக 
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பகுதிக்கு பபாதுமான பாதுகாப்பு தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்டககளும் 

வழங்கபட்டுள்ளன.  

சுரங்கநடவடிக்டகயின்மூலம்கீழ்கண்டெமூகவபாருளாதாரமுன்பனற்றம்

ஏற்படவாய்ப்புள்ளது: 

➢ சுமார ்10 பபருக்கு பநரடி பவடல வாய்ப்பு. 

➢ திட்ட நடவடிக்டககளுடன் வதாடரப்ுடடய கீழ்கண்டபல்பவறு 

நடவடிக்டககள் மூலம் இப்பகுதியில் வருமான நிடலகள் மற்றும் 

வாழ்க்டகத் தரங்கடள உயரத்்துவதற்கான கீழ்கண்டமடறமுக 

பவடலவாய்ப்பு: 

• கல் மற்றும் கிராவல் வகாண்டு வெல்வதற்கான வாகன பபாக்குவரத்து. 

• வாகனம் மற்றும் சுரங்க பணி ொரந்்த சிறு குறு வதாழில்கள், வியாபாரம் 

மற்றடவ.  

• ஒப்பந்த பவடல மற்றும் பெடவ வாய்ப்பு 

• பாதுகாப்பு இடடவவளியில் பசுடம வடளயம். பமற்வகாள்ளப்படுமதல். 

தவிர, திட்டத்தின் வெயல்பாட்டின் காரணமாக பின்வரும் அம்ெங்களில் 

முன்பனற்றம் இருக்கும்: 

❖ அருகிலுள்ள பள்ளிகளில் உள்கட்டடமப்பு வெதிகடள பமம்படுத்துதல், 

கல்வி உதவிகள் வழங்குதல் பபான்றடவ 

❖ குடிநீர ்வெதிகடள பமம்படுத்துதல். 

❖ இந்தத் திட்டத்தில் இருந்து பநரடியாகவும் மடறமுகமாகவும் ராயல்டி, 

வரி, வரிகள் பபான்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவாய் மூலம் மாநில 

மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்குப் பயனளிக்கவும். 

பமற்கூறிய விவரங்களிலிருந்து, திட்டெ ் வெயல்பாடுகள் அப்பகுதியில் மிகவும் 

நன்டம பயக்கும் பநரம்டறயான தாக்கதட்த ஏற்படுத்தும் என்பது 

வதளிவாகிறது.. 

அை்ைவரண0.17: CER கசலவு 

5 வருை குத்தரக ரூ. 47,12,380/ - (திை்ை கசலவு / முதலீடு + கசலவு / 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திரு.ககா.அ.இராஜககாபால் அவரக்ளின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  
1.105 கெக்கைர் – கமலூரத்ுரரசச்ாமிபுரம்    கிராமம், இராஜபாரளயம் வை்ைம்  ,விருதுநகர் மாவைை்ம்.  
 

 

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

 34 

 

காலத்திற்கான திை்ைச ்

கசலவு (ரூ.) 

உற்பத்தி + EMP கசலவு). 

 

CER கசலவுத் கதரவ 

(திை்ைச ்கசலவில் 2%) (ரூ.) 
ரூ. 94,247/- 

CER கசலவு ஒதுக்கீடு (ரூ.) ரூ.5,00,000/- 

இப்பகுதியின் ெமூக வபாருளாதார பமம்பாட்டு நடவடிக்டககளுக்காக 

ரூபாய் 5.00லட்ெம் ஒதுக்கீடு வெய்யப்பட்டுள்ளது. 

இந்த வதாடக அருகில் உள்ள பள்ளி கட்டிடங்கள் பழுதுபாரப்்பது, 

பராமரிப்பு, சீர ்வெய்ய பயன்படுதத்ப்படும். 

பதடவ மற்றும் முன்னுரிடமயின் அடிப்படடயில் உள்ளூர ் மக்களுடன் 

கலந்தாபலாசித்து இடவ அடனத்தும் வெயல்படுதத்ப்படும். 

முடறயான மற்றும் விஞ்ஞானபூரவ்மான சுரங்கபணியில் பமற்வகாள்வதன் 

மூலமும், அடனத்து சுற்றுெச்ூழல் தடுப்பு நடவடிக்டககடளயும் 

வெயல்படுத்துவதன் மூலமும் வபரியளவு பாதிப்புகளும் ஏற்படாமல் உறுதி 

வெய்யப்படும். 

4.8 கதாழில்சார் ஆகராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு: 

4.8.1 அறிமுகம்: 

ஆய்வுப் பகுதியில் நடத்தப்பட்ட கள ஆய்வு மூலம் முதன்டமத் தரவு பெகரிப்பு, 

அப்பகுதியில் வதாழில் ொரந்்த பநாய்கள் எதுவும் பதிவாகவில்டல என்படத 

வவளிப்படுத்துகிறது. 1961 ஆம் ஆண்டின் வமட்டாலிஃவபரஸ் டமன்ஸ் 

ஒழுங்குமுடறகளில் பரிந்துடரக்கப்பட்டுள்ளபடி, வவடித்தல், ஏற்றுதல் பபான்ற 

அபாயகரமான பவடலகடள பாதுகாப்பாகவும் அடனத்து முன்வனெெ்ரிக்டக 

நடவடிக்டககளுடனும் வெயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

4.8.2 திை்ை கசயல்பாடுகள் காரணமாக கதாழில் ஆகராக்கியத்தில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள்: 

சுரங்க நடவடிக்டககளின் வதாடரெ்ச்ியாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் வதாழில் பநாய் 

பின்வருமாறு இருக்கலாம்: 
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• தூசி வதாடரப்ான நிபமானியா 

• காெபநாய் 

• ருபமடிக் ஆரத்்ரிடிஸ் 

• பிரிவு அதிரவ்ு 

• டமனரஸ்் நிஸ்டகமஸ் 

4.8.3 கதாழில்சார் ஆகராக்கியத்திற்கான தணிப்பு நைவடிக்ரககள்: 

திட்டத்தில் இருந்து வவளிப்படும் மாசுபாட்டடக் குடறக்க, பின்வரும் 

நடவடிக்டககள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன: 

▪ ொடலகளில் தண்ணீர ் வதளிப்பான் மூலம் நீர ் வதளித்து தூசுகள் 

வவளிவராவண்ணம் தடுதத்ல். 

▪ பசுடம வடளயம் உருவாக்கம் தூசிடயத் தடுத்து, ஒலி பரவுவடதக் 

குடறக்கிறது. 

▪ அத்தியாயத்தில் முன்னர ் குறிப்பிடட்படி காற்று மாசுபாட்டடக் 

குடறப்பதற்கான நல்ல கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககடள 

பமற்வகாள்வது. 

▪ இயந்திரங்களின் நல்ல தடுப்பு பராமரிப்பு, பெட்ெ வபல்ட் உருவாக்கம், 

வதாழிலாளரக்ளுக்கு காது வெருகி வழங்குதல் பபான்றவற்றின் மூலம் 

இடரெெ்ல் அளடவக் கட்டுப்படுத்துதல். 

▪ பமற்கூறிய நடவடிக்டககளுக்கு பமலதிகமாக, வதாழில்ொர ்சுகாதாரம் 

மற்றும் பாதுகாப்புெ ் சிக்கல்கடளக் குடறப்படத உறுதி 

வெய்வதற்காகப் பின்வரும் திருதத்ப் படிகள் வெயல்படுத்தப்பட்டு 

வருகின்றன. 

o DGMS சுற்றறிக்டகயின்படி, தகுதி வாய்ந்த மருத்துவரக்ளால் 

வதாழிலாளரக்ளின் மருத்துவ பரிபொதடன. 

o ஊழியரக்ள் மற்றும் வதாழிலாளரக்ள் மத்தியில் வழக்கமான 

விழிப்புணரவ்ு பிரெெ்ாரங்கள் 
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o DGMS பரிந்துடரத்த தரநிடலகளின்படி, அதிக இடரெெ்ல் 

அளவுகள், தூசி உருவாக்கம் மற்றும் உள்ளிழுதத்ல் 

பபான்றவற்றிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக பணியாளரக்ளுக்கு 

PPE வழங்கப்படும். 

 

4.8.4 பாதுகாப்பு அம்சங்களுக்கான தணிப்பு நைவடிக்ரககள்: 

பணியாளரக்ள் மற்றும் வதாழிலாளரக்ளுக்கு அவரக்ளின் வெயல்பாடு மற்றும் 

பணி மற்றும் பதடவ ஆகியவற்றின் அடிப்படடயில் பின்வரும் பாதுகாப்பு 

பகவெட்டுகள் வழங்கப்படும்: 

வ. எண் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

1. தடலக்கவெங்கள் 

2. காலணிகள் 

3. கண்ணாடிகள் 

4. தூசி மாஸ்க் 

5. டக டகயுடறகள் 

6. பிரதிபலிப்பு ொக்வகட்டுகள் 

7. காது மஃப்ஸ் 

8. சிக்னல் விளக்குகள்/வகாடிகள் 

வமாதத் வரவு வெலவுத் திட்டத்தில் மூலதனெ ் வெலவின் கீழ் ரூ.50,000 மற்றும் 

வதாழில்ொர ் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு பட்வெட்டுக்காக ரூ.10,000 

வதாடரெ்ச்ியான வெலவின் கீழ்  ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

4.9 கபாக்குவரத்துமீதானதாக்கம்: 

இந்த குதத்டக பகுதியிலிருந்து பதாண்டிவயடுக்கப்படும் வபாருடக்ள் 

பநரடியாக பயனாளிகளுக்கு  ொடல வழியாக வகாண்டு வெல்லப்படும்.. திட்ட 

நடவடிக்டககளின் பபாது எதிரப்ாரக்்கப்படும் உெெ் பபாக்குவரத்து 

பின்வருமாறு இருக்கும்: 

அை்ைவரண0.18: கபாக்குவரத்து விவரங்கள் 

வ எண் கசயல்பாை்டின் விவரங்கள் அளவு 
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1 
அதிகபை்ச கபாருள் கபாக்குவரத்து 

(m3/வருைம்) 31,573 

2 
ஒரு வருைத்தில்  கபாக்குவரத்து 

நாை்களின் எண்ணிக்ரக 
300 

3 ஒரு நாரளக்கு கபாக்குவரத்து கநரம் 8 

4 டிரக் திறன் 20 

 ஒரு மணி கநரத்திற்கு பயணங்கள் 2 பயணங்கள்/மணி 

உற்பத்தி குடறவாக இருப்பதால், ஒரு மணி பநரத்திற்கு 2 பயணங்கள் 

இருக்கும். இத்திட்டத்தின் மூலம் தற்பபாதுள்ள ொடல இந்த பபாக்குவரத்டத 

எளிதில் உள்வாங்கிக் வகாள்ள முடியும். பின்வரும் தணிப்பு நடவடிக்டககளும் 

பரிந்துடரக்கப்படுகின்றன: 

❖ சுரங்க மற்றும் அடத சுற்றியுள்ள ொடல பகுதிகள் மற்றும் கற்களில் நீர ்

வதளித்து லாரிகள் மூலம் வகாண்டு வெல்லும்பபாது தூசிகள் 

வவளிவரவண்ணம் கட்டுப்படுத்த்துதல். 

❖ ெம்பந்தப்பட்ட துடறயினருடன் கலந்தாபலாசித்து பபாக்குவரத்து 

ொடலயின் இருபுறமும் மரங்கடள நடவு வெய்தல். 

❖ பபாக்குவரத்து ொடலகடள முடறயாக பராமரித்தல் 

❖ பபாக்குவரத்து வாகனங்களின் முடறயான பராமரிப்பு. 

❖ வபாருள் அதிக சுடமகடளத் தவிரப்்பது 

❖ லாரிகளில் தாரப்லின் வகாண்டு மூடுதல். 

❖ பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்களில் பபாக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டாளரக்டள 

டவத்திருத்தல். 

❖ ொடலகள் வநரிெடலத் தவிரக்்க பபாக்குவரத்து வாகனங்கள் இடடவவளி 

விட்டு இயக்குததல். 

❖ பவகத்டத கட்டுப்படுத்துதல் 

❖ பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்களில் தடுப்புகடள நிறுவுதல் 

❖ சுரங்க விற்படன நிடலயத்தில் டயர ்கழுவும் வெதிடய வழங்குதல் 
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4.10 கழிவு கமலாண்ரம: 

திைக்கழிவுகள் : பதாண்டிவயடுக்கப்பட்ட முழுப் வபாருளும் பயன்படுதத்ப்-

படுவதால், இந்தத் திட்டத்தில் திடக்கழிவு உற்பத்தி இருக்காது. 

திரவக் கழிவுகள் : இந்தெ ் சுரங்கத்தில் இருந்து வவளிபயறும் வெயல்முடற 

எதுவும் இல்டல. அதனால் திரவக் கழிவுகள் உருவாகாது. 

அபாயகரமான கழிவு கமலாண்ரம: இந்த திட்டத்தில் பின்வரும் பமலாண்டம 

நடடமுடறகள் பின்பற்றப்படும்: 

➢ பல்பவறு வடகயான கழிவுகடள பெகரிக்க பல்பவறு வண்ண வதாட்டிகள் 

இருப்பது உறுதி வெய்தல். 

➢  கழிவு எண்வணய், எண்வணய் மாசுபட்ட ஆடடகள், பயன்படுத்தப்பட்ட 

ஈய அமில பபட்டரிகள், ஸ்கிராப்புகள், டயர ்பெமிப்பு பபான்றவற்றிற்கான 

ஊடுருவாத வகாள்கலன்களுடன் தனி பெமிப்பு பகுதியில் பெமித்து 

டவப்பது. 

➢ அபாயகரமான கழிவுகள் கசிவுகள் / கசிவுகள் எதுவும் இல்டல என்படத 

உறுதிப்படுதத்ப்படும். 

➢ தீயடணப்பான் அடமப்பு அபாயகரமான வபாருள் பெமிப்பு பகுதியில் 

இருப்படத உறுதி வெய்தல். 

அபாயகரமான கழிவுகள் ஏபதனும் இருந்தால், அங்கீகரிக்கப்பட்ட மறுசுழற்சி 

அல்லது மறு-வெயலிகள் மூலம் அவ்வப்பபாது அகற்றப்படும். அபாயகரமான 

கழிவுகள் விதிகளின்படி வகாண்டு வெல்லப்படும். பமபல கூறப்பட்ட தணிப்பு 

நடவடிக்டககடள திறம்பட வெயல்படுத்துவதன் மூலம் அபாயகரமான 

கழிவுகளால் வபரிய பாதிப்பு எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படாது. 

கநகிழிக் கழிவுகள்: வநகிழியலான வபாருடக்ள் வபாருடக்டளப் 

பயன்படுத்துவடதத ் தடட வெய்வது வதாடரப்ான GO(Ms) No.84 இன் படி 

தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுத்தியபடி தளத்தில் ஒருமுடற பயன்படுத்தும் 

வநகிழியலான வபாருடக்ள் /பயன்படுத்தும் மற்றும் தூக்கி எறியப்படும் 
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வநகிழியலான வபாருடக்ள் தடடவெய்யப்படும். மக்கும் வபாருள் அல்லது 

மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய வபாருட்கடளப் பயன்படுத்த ஊழியரக்ள் 

ஊக்குவிக்கப்படுவாரக்ள். 

* * * * * * * * * 
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அதிகாரம்-5 மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு 

5.1 மாற்று கதாழில்நுை்பம்: 

சுரங்கத்தின் முன்மமொழியப்பட்ட இயந்திரமயமொக்கப்பட்ட திறந்த மெளி 

சுரங்க முறறயொனது மதொழில்நுட்ப ரதீியொகவும் மபொருளொதொர ரீதியொகவும் 

சொத்தியமொன ஒரு நிரூபிக்கப்பட்ட மதொழில்நுட்பமொகும். மொற்று மதொழில்நுட்ப 

பகுப்பொய்வு அெசியமில்றல. 

5.2 மாற்று தளம்: 

சுரங்கப் பணி இயற்றகயில் கனிம  இருப்பு உள்ள இடதற்த சொரந்்ததொகவெ 

இருக்க முடியும். எனவெ மொற்று தளம் வதடும் வகள்வி எழவில்றல. 

* * * * * * * * * 
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அதிகாரம்-6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திை்ைம் 

6.1 கபாது 

இந்த திட்டவரைவில் , திட்டத்திற்கு ப ொருத்தமொன சுற்றுசச்ூழல் 

கண்கொணி ்பு திட்டம் வடிவரமக்க ் ட்டுள்ளது . 

இந்த  குதியின் சுற்றுசூழல் தை அளவுருக்கரள கண்டறிய  ல்வவறு 

கட்டு ொட்டு நடவடிக்ரககள் பதளிவொன, முரறயொன  நீடித்த நிைல் 

அட்டவரணகள் மற்றும்  வழிகொட்டுதலுடன்  வடிவரமக்க ் ட்டுள்ளன. 

இந்த கண்கொணி ்பு அட்டவரணயொனது இந்த ் குதியின் கொற்று மற்றும் 

நீைின் தைம்,  இரைசச்ல் அளவுகள் வ ொன்ற  ல்வவறு மொசு நிரலகரள, 

சுற்றுசூழல்  ொதுகொ ்பு சட்டம் 1986, மற்றும் மத்திய மொநில அைசுகளின் 

மொசுகட்டு ொட்டு வொைியத்தின் வரைவுக்குட் ட்டு திட்டமிட ் ட்டுள்ளது. 

இங்கு சுைங்க நடவடிரக சுற்றுசச்ூழல் கொடுகள் மற்றும் கொலநிரல மொற்றம் 

அரமசச்கம்  (MOEF & CC),  மற்றும் மொநில மொசுக்கட்டு ் ொட்டு வொைியம் 

வகுத்துள்ள விதிமுரறகளின் டி அரனத்து சுற்றுசச்ூழல் தை அளவுருக்களின் 

 ல்வவறு முரறகள் மற்றும் ஆய்வுகளின்  டி இருக்கும் .சுைங்க ் ப ொறு ் ொளை ்

சுற்றுசச்ூழல் பதொடை ்ொன அரனத்து வவரலகரளயும் கவனித்துக்பகொள்வொை ். 

சுற்றுசூழல் கட்டு ் ொட்டு நடவடிக்ரகயொனது கொற்று, நீை,் மற்றும் மண்ணின் 

தைம், இரைசச்ல் அளவுகள்,  கொடு வளை ்்பு நடவடிக்ரககள் வ ொன்றவற்ரற 

ப ொறுத்வத அரமயும்  என் தொல், சுைங்கத்தின் கொலஅளவு முழுவதும் இவற்ரற 

கண்கொணி ் தற்கொகவும் தைஅளவுருக்கரள  ஆய்வு பசய்வதற்கொகவும் 

குறி ்பிட்ட எண்ணிக்ரகயில் நிரலயங்கள் அரமக்க ் ட்டு, 

கொலநிரலகளுக்கு ஏற்றவொரும்,அ ் குதியில் நிலவும் மொசு 

அளவுகளுக்வகற்றவொரும் ஆய்வுகள் நடதத் ் டும் 

6.2 பல்கவறு அளவுருக்களுக்கான கண்காணிப்பு அை்ைவரணகள் 

சுற்றுசூழல் கண்கொணி ்பு  அட்டவரணயொனது கொற்று நீை ்  இரைசச்லின் தைம் 

மற்றும் அளவுகரள ப ொறுத்து திட்டமிட ் ட்டுள்ளது சுற்றுசூழல்  ொதுகொ ்பு  

சட்டம் மற்றும் அரத சொைந்்த  ல்வவறு சட்ட வைம்பு களுக்குட் ட்டுள்ளரத 
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உறுதி டுத்துகிறது வமலும் உள்ளூை ் அதிகொைிகளுடன் கலந்தொவலொசித்து 

வதரவகள் மற்றும் முக்கியதுவதிற்வகற்  மொற்றியரமக்க ் ட்டு 

/வமம் டுத ் ட்டு வழங்க ் டும். இந்த குவொைியில் பின் ற்ற ் டும் 

கண்கொணி ்பு அட்டவரணகள் கீவழ பகொடுக்க ் ட்டுள்ளன 

  

அை்ைவரண 0.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு அை்ைவரண 

வரி
ரச.
எண் 

சுற்றுசச்ூழல் 
அளவுருக்கள் 

கண்காணிக்க கவண்டிய 
அளவுருக்கள் 

கண்காணிப்பு 
அைங்கிய 
இைங்கள் 

கண்காணிப்பின்  
காலஅளவுகள் 

1 கொற்றின்தைம் 

சல் ை ்ரட ஆக்ரசடு (SO2)  ,
ரநட்ைஜனின் ஆக்ரசடுகள(NOx) 
, சுவொச துகள்கள்  (PM10), நுண் 

சுவொச துகள்கள்  (PM2.5) 

இரடயக 
மண்டலத்தில்  2 

இடங்கள் மற்றும்  1 
 ணி மண்டல 
இடங்கள் . 

ஒவ்பவொரு 
இடத்திலும் 
வருடத்திற்கு 
ஒருமுரற . 

2 நீைின் தைம் 
ப ொது , இயற்பியல்/ 

வவதியியல்  அளவுருக்கள் 

நிலத்தடி நீை ்
மொதிைிகள்  )  திட்ட ் 
 குதிரயச ்சுற்றி 

 (மற்றும் சுைங்க நீை ்
மொதிைிகள்) 

வருடத்திற்கு 
ஒருமுரற 

3 
நிலத்தடி நீை ்
நிரல ஏற்ற 
இறக்கங்கள் 

நீை ்நிரலகள் 

அருகிலுள்ள 
கிணறுகள் மற்றும்  
ஆழ்துரள 
கிணறுகள் 

ஆண்டு 
அடி ் ரடயில் 
 ருவமரழக்கு 
முந்ரதய மற்றும் 
பிந்ரதய நிரல 

4 ஒலி  கல், இைவு வநை சமம்.  Leq dB(A) 

வவரல மண்டல 
இடங்கள் மற்றும் 
தொங்கல் மண்டல 
கிைொமங்கள் 

வருடத்திற்கு 
ஒருமுரற 

5 அதிைவ்ு 
நில அதிைவ்ு வைம்பு (PPV). 

 

சுைங்க  குதிரய 
சுற்றி 

உகந்த பவடி ்பு 
அளவுருக்கரள 

அரடய 

6 
சமூக 

ப ொருளொதொை 
சூழல் 

சமூக ப ொருளொதொை ஆய்வு ,CER 
பசயல் ொடுகரள 

பசயல் டுத்துவது  ற்றிய ஆய்வு 

இரட ் குதி 
ஆண்டு 

அடி ் ரடயில் 

7 பதொழில்சொை ்
சுகொதொைம் 

வநொய்களின் ஆைம்  
நிகழ்வுகரளக் 

கண்டறிவதற்கொன பதொழில்சொை ்
சுகொதொைக் கணக்பகடு ்பு ,

திட்டத்தில் 
ஈடு ட்டுள்ள 
ஊழியைக்ள் 

வருடத்திற்கு 
ஒருமுரற 
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சத்தம் ஏற் டக்கூடிய  குதியில் 
உள்ள பதொழிலொளைக்ளுக்கு 
ஆடிவயொபமட்ைி வசொதரன 

மற்றும்  ொதுகொ ்பு 
விஷயங்கரள மதி ் ொய்வு 

பசய்தல் . 

மற்றும் 
பதொழிலொளைக்ள் 

8  சுரமவரள
யம் 

 ைொமைி ்பு 
குத்தரக 
 குதிக்குள் 

வழக்கமொக 

6.3 சை்ைப்பூர்வ மற்றும் ஒழுங்குமுரற  கை்ைரமப்புபணிகள் பணிகள் : 

சுற்றுசச்ூழரல ்  ொதுகொ ் தற்கும் ப ொது ்  ொதுகொ ்ர  உறுதி பசய்வதற்கும் 

அதன் ப ொறு ்பு மற்றும் உறுதி ் ொட்ரட அறிவிக்கும் சுற்றுசச்ூழல் 

பகொள்ரகரய இந்தத் திட்டம் பகொண்டிருக்கும் .தற்வ ொதுள்ள  ொலிசி 

ஆரலயின் அரனத்து சம் ந்த ் ட்ட அதிகொைிகளிடமும் கிரடக்கும் .TNPCB / 

MoEF&CC, CPCB ஆகியவற்றொல்  ைிந்துரைக்க ் ட்ட வழிமுரறகளின் டி 

பின்வரும் சுற்றுசச்ூழல் தைநிரலகள் இந்தத் திட்டத்தில் பசயல் டுதத் ் டும் : 

அை்ைவரண0.2 :சுற்றுசச்ூழல் தரநிரலகள் 

தரநிரலகள் வழங்கியவர ் குறிப்பு 

வதசிய சுற்று ்புற கொற்று தை 
தைநிரலகள் 

மத்திய மொசுக் கட்டு ் ொட்டு 
வொைியம் 

அட்டவரண 
எண்  6.3  

IS 1௦500: 2012 நீை ்தை 
தைநிரலகள் 

இந்திய தைநிரலகள்  ணியகம் அட்டவரண 
எண் .6.4  

ஒலி தைநிரலகள் MoEF&CC, CPCB அட்டவரண 
எண் .6.5  

அனுமதிக்க ் ட்ட உசச் நில 
அதிைவ்ு வைம்பு (PPV). 

,DGMS தன் ொத ் அட்டவரண 
எண் .6.6  
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அை்ைவரண0.3 :கதசிய சுற்றுப்புற காற்று தர தரநிரலகள் 
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அை்ைவரண 0.4  IS 1௦500: 2012 தரநிரலகள் 
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அை்ைவரண எண்  – 6.4 கதாைர் . 
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அை்ைவரண0.5: இரரசச்ல் நிரல தரநிரலகள் 

 குதி குறியீடு  குதியின் வரக dB(A) இல் வைம்புகள் 

 கல் வநைம் இைவு வநைம் 

)A (  பதொழிற்சொரல 
 குதி 

75 70 

)B (  வணிக  குதி 65 55 
)C (  குடியிரு ்பு 

 குதியில் 

55 45 

)D (  அரமதி 
மண்டலம் 

50 40 

குறிப்பு  :  

1.   கல் வநைம் என் து கொரல  6 மணி முதல் இைவு  10.0 மணி வரை 

2 .  இைவு வநைம் என் து இைவு  10.0 மணி முதல் கொரல  6 மணி வரை 

3 .  நிச ்த மண்டலம் என் து மருத்துவமரனகள் ,கல்வி நிறுவனங்கள் ,

நீதிமன்றங்கள் ,மத ஸ்தலங்கள் அல்லது தகுதிவொய்ந்த அதிகொைியொல் 

அறிவிக்க ் ட்ட பிற  குதிகரளச ் சுற்றி  100 மீட்டருக்குக் குரறயொமல் 

உள்ள  குதி . 

4 .  தகுதிவொய்ந்த அதிகொைியொல் வமவல குறி ்பிடட்ுள்ள நொன்கு வரககளில் 

ஒன்றொக ்  குதிகளின் கல ்பு வரககள் சைொசைியொக இருக்கலொம். 

* dB(A) Leq என் து மனித பசவிதத்ிறனுடன் பதொடைப்ுரடய   A  அளவில் 

படசி ல்களில் ஒலியின் அளவின் வநை எரடயுள்ள சைொசைிரயக் குறிக்கிறது . 

"படசி ல் "என் து சத்தம் அளவிட ் டும் ஒரு அலகு . 

 “A”, in dB(A) Leq, சதத்த்தின் அளவீடட்ில் அதிைப்வண் எரடரயக் குறிக்கிறது 

மற்றும் மனித கொதுகளின் அதிைப்வண் மறுபமொழி  ண்புகளுக்கு 

ஒத்திருக்கிறது . 

Leq: இது ஒரு குறி ்பிட்ட கொலத்தில் சதத்ம் அளவின் ஆற்றல் சைொசைி . 
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அை்ைவரண0.6: CPCB ஆல் வகுக்கப்பை்ை கதாழில்துரற 

கதாழிலாளர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பை்ை சத்த வரம்பு 

கவளிப்பாடு கநரம் )ஒரு நாரளக்கு 
மணிகநரத்தில்( 

dB(A) இல் வரம்பு 

8 90 
4 93 
2 96 
1 99 
½  102 
¼  105 

1/8 108 
1/16 111 
1/32 114 

 

 

அை்ைவரண0.7 சுரங்கப் பகுதிகளில் அனுமதிக்கப்பை்ை நில அதிர்வு வரம்பு )PPV(. 
மிமீ/ கசகண்டு . 

கை்ைரமப்பு வரக அதிர்கவண் கெர்ை்ஸ் 

 <8 
பெைட்்ஸ் 

8-25 
பெைட்்ஸ் 

>25 பெைட்்ஸ் 

A  உைிரமயொளருக்குச ்பசொந்தமில்லொத கட்டிடங்கள் /கட்டரம ்புகள் 

 வீடுகள்   / கட்டரம ்புகள்  ) கசச்ொ பசங்கல் 
மற்றும் சிபமண்ட்( 5 10 15 

பதொழில்துரற கட்டிடங்கள் (RCC 
மற்றும்  ்வைம்டு கட்டரம ்புகள் 

10 20 25 

வைலொற்று முக்கியத்துவம் வொய்ந்த ப ொருள்கள் 
மற்றும் உணைத்ிறன் கட்டரம ்புகள் . 

2 5 10 

    B குரறந்த ஆயுட்கொலம் பகொண்ட உைிரமயொளருக்கு பசொந்தமொன கட்டிடம் 

வீடட்ு வீடுகள்/கட்டரம ்புகள் 10 15 25 
கசச்ொ பசங்கல் மற்றும் சிபமண்ட்    

பதொழில்துரற கட்டிடங்கள் 15 25 50 
RCC மற்றும்  ்வைம்டு கட்டரம ்புகள்    
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வமற்கூறிய கண்கொணி ்பு இடம் மற்றும் கண்கொணி ்பின் அதிைப்வண் 

ஆகியரவ , நிலவும் மொசு அளரவ ் ப ொறுத்து ,அவ்வ ்வ ொது 

கட்டரளயிட ் ட்ட டி ,சுைங்கத்தின் உண்ரமயொன வதரவகள் மற்றும் நிலவும் 

நிரலரமகள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் கொைணிகளின் டி ,வநொடல் ஏபஜன்சியுடன் 

கலந்தொவலொசித்து ப ொருத்தமொன முரறயில் மொற்றியரமக்க ் டும் . 

6.4 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு கசலவு : 

சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணி ்புக்கு  ட்பஜட்டில் இந்த திட்டதத்ிற்கு ஆண்டுக்கு   

ரூ 1.00  லட்சம் . ஒதுக்க ் ட்டுஉள்ளது.  சுற்றுசச்ூழல் நிைவ்ொகத்தின் மூலதனம் 

மற்றும் பதொடைச்ச்ியொன பசலவு  ற்றிய கூடுதல் விவைங்கள் அட்டவரண எண் .

10.2 , அத்தியொயம் -X இல் வழங்க ் ட்டுள்ளன. 

 

 

* * * * * * * * * 
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CHAPTER 7   அத்தியாயம் -7  கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.1 கபாது: 

இந்த EIA / EMP அறிக்ககக்கான கூடுதல் ஆய்வுகள்: 
1. MoEF&CC ஆகைகளின்படி திட்டத்தின் பபாதுமக்கள் கருத்து ககட்பு. 
2. கூட்டு தாக்க ஆய்வு 

3. இடர ்அளவிடல் 

4. R&R திட்டம் 

5. சுரங்க மூடல் திட்டமிடல்  

7.2 கபாதுமக்கள் கருத்து ககை்பு: 

இந்த வகரவு EIA/EMP அறிக்கக, பபாதுமக்கள் கருத்து ககட்பு நடத்துவதற்கான 

திட்டமிடப்பட்ட கததி மற்றும் கநரம் குறித்து இரை்டு உள்ளூர ்

பெய்தித்தாள்களில் 30 நாட்களுக்கு முன்னதாக அறிவித்த பிறகு, விருதுநகர ்

மாவட்ட ஆட்சியர ் மற்றும் மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் 

மூலம் கட்டாய நகடமுகறகளின்படி பபாதுமக்கள் கருத்து ககட்ப்பிற்கு 

உட்படுதத்ப்படும். கருத்து ககட்பின் கபாது உள்ளூர ் மக்களின் கருத்துக்கள், 

கவகலகள் மற்றும் ஆட்கெபகனகள் பதிவு பெய்யப்படும். அகனத்து பபாது 

வினவல்களும், திட்ட முன்பமாழிபவர ் மற்றும் ெம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் 

ககள்விக்கான பதில்களும் பதிவு பெய்யப்பட்டு, தமிழ்நாடு SEIAA இன் 

ஒப்புதலுக்காக EIA/EMP அறிக்ககயில் இகைக்கப்படும். 

7.3 இைர ்மதிப்பீடு : 

ஏற்படக்கூடிய பல்கவறு அபாயங்களுக்கு, காரைங்கள் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் பற்றிய விரிவான பகுப்பாய்வு கீகழ 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

எஸ்.எண் காரணிகள் 
ஆபத்துக்கான 

காரணங்கள் 

கை்டுப்பாை்டு 
நைவடிக்ரககள் 

1. பபாருள் 
அகற்றுதல் 

a) பபஞ்ெ ் அதன் ஒருங்கி-

கைக்கப்படாத தன்கம 
காரைமாக ெரியலாம். 
b) பபஞ்சுகளில் வாகனங்-

DGMS கதகவக்ககற்ப ஒட்டு 

பமாதத் பபஞ்ெ ் ொய்வு 
ககாைம் உகந்ததாக பரா-

மரிக்கப்படும்.கவகல பெய்யும் 
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எஸ்.எண் காரணிகள் 
ஆபத்துக்கான 

காரணங்கள் 

கை்டுப்பாை்டு 
நைவடிக்ரககள் 

களின் இயக்கம் காரைமாக 
அதிரவ்ு. 

பபஞ்ெ ் அகலம் பபஞ்ெ ்
உயரத்கத விட அதிகமாக 
இருக்கும். 

2. துகளயிடுதல் 

a) அழுத்தப்பட்ட காற்று 
குழல்கள் அதிக அழுத்தம் 
காரைமாக பவடிக்கலாம். 
b) முகறயற்ற பராமரிப்பு 
காரைமாக துகள 
துகளயிடும் கம்பி உகடந்து 
கபாகலாம். 

• துகளயிடும் இயந்திரம் 
மற்றும் துரப்பை உபகரைங்-

களில் உள்ள கதய்மான பாகங்-

ககள அவ்வப்கபாது தடுப்பு 
பராமரிப்பு மற்றும் மாற்றுதல். 

• உற்பத்தியாளரக்ளின் பரிந்-

துகரயின்படி பிடக்ள் மாற்றப்-

படும். 

3. பவடிதத்ல் 

a)  நில அதிரவ்ு, ெத்தம், 
ஃப்கள-ராக் கபான்றகவ. 
b) பவடிபபாருடக்கள 
முகறயற்ற முகறயில் ொரஜ்் 
பெய்தல் 

• ொரஜ்் மற்றும் இகடபவளி 
கொதகன அடிப்பகடயில் 
உகந்ததாக கவக்கப்படும். 

• ஒரு தாமதத்திற்கு பவடிக்கும் 
ொரஜ்் குகறக்கப்படும். 

• கநாபனல் மூலம் கட்டுப்படுத்-
தப்பட்ட பவடித்தல் 
பயன்படுதத்ப்படும். 

4. 
எஸ்ககவட்டர ்

இயக்கும் 
பபாழுது 

a) எஸ்ககவட்டர ் மற்றும் 
டிப்பர ் மிக அருகாகமயில் 
இருக்கும் 

b)டிப்பரின் உடல் மீது 
வாளிகய அகெத்தல் 

c)அங்கீகரிக்கப்படாத நபரின் 
மூலம்  வாகனம் ஓட்டுவகத 
தவிரத்்தல் 

• நபர ்மற்றும் வாகனங்கள் 
அருகாகமயில் இருக்கும்கபாது 
இயக்குபவர ்இயந்திரதக்த 
இயக்கக்கூடாது. 

• வை்டியின் கமல் வாளிகய 
ஊெலாடக் கூடாது மற்றும் 
ஆபகரட்டர ்பக்பகட் தகரயில் 
இருப்பகத உறுதிபெய்த பிறகு 
இயந்திரதக்த விட்டு 
பவளிகயறுதல். 

• திறகமயான 
கமற்பாரக்வயின் மூலம் எந்த 
அங்கீகரிக்கப்படாத நபகரயும் 
இயந்திரதக்த இயக்க 
அனுமதிக்கக் கூடாது. 

5. கபாக்குவரத்து 

a) வாகனதக்த "மூக்கிலிருந்து 
வால்" இயக்குதல் 

ஆ) பபாருள் அதிக சுகம 

c) வாகனத்கத பின் இயக்கும் 
கபாது மற்றும் முந்திெ ்

• ஆபகரட்டரக்ளுக்கு பயிற்சி 
அளிப்பதன் மூலம் இந்த 
காரைங்கள் அகனத்தும் 
தவிரக்ப்படுவது உறுதி 
பெய்யப்படும். 
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எஸ்.எண் காரணிகள் 
ஆபத்துக்கான 

காரணங்கள் 

கை்டுப்பாை்டு 
நைவடிக்ரககள் 

பெல்லும் கபாது 

d) வாகனத்தில் சுகம உள்ள 
கபாது அதன் ஆபகரட்டர ்
ககபிகன விட்டு 
பவளிகயறுதல்  

• ஓவர ்கலாடிங் பெய்யப்படாது. 

• ஆடிகயா விஷுவல் ரிவரஸ்் 
ஹாரன்் வழங்கப்படும். 

• முகறயான பயிற்சி 
அளிக்கப்படும். 

6. 

மின்ொரம் 
மற்றும் 
எை்பைய் 
காரைமாக 
தீப்பிடத்தல் 

a) ககபிள்கள் மற்றும் பிற மின் 
பாகங்களில் ஷாரட்் ொரக்்குட் 
ஆவது 

b) டீெல், எை்பைய் கபான்ற 
எரியக்கூடிய திரவத்தின் 
கசிவு காரைமாக. 

• உலர ் காற்று ஊதுகுழலின் 
உதவியுடன் மின்ொர 
பாகங்ககள அடிக்கடி சுத்தம் 
பெய்ய கவை்டும் 

• அகனத்து fastening பாகங்கள் 
மற்றும் இடங்கள் 
இறுக்கப்படும். தகுந்த 
தீயகைக்கும் கருவிகள் 
நிறுவப்பட கவை்டும். 

7. இயற்கக 
சீற்றங்கள் 

எதிரப்ாராத ெம்பவங்கள் சுரங்க நிரவ்ாகம் நிகலகமகய 
ெமாளிக்கும் திறன் பகாை்டது. 

 

 

7.3.1. கபரிைர் கமலாண்ரம திை்ைம்: 

பபாதுவாக, இயல்பான பெயல்பாட்டின் கபாது பின்வரும் 

இயற்கக/பதாழில்துகற ஆபத்துகள் ஏற்படலாம். 

➢ பவள்ளம்/அதிக மகழ காரைமாக சுரங்கப் பகுதியில் பவள்ளம்: 

➢ சுரங்க மற்றும் கல்  குவியல்  பபஞ்ெ ்ொய்வு ககாைம் ெரிவு  

➢ கனரக சுரங்க உபகரைங்கள் காரைமாக விபத்து மற்றும் 

➢ பவடிப்பு மற்றும் பவடிமருந்துகளின் பயன்பாடு 

இந்த குத்தககயில் சுரங்க பெயல்பாடு ஒரு தகுதிவாய்ந்த சுரங்க கமலாளரின் 

கமலாை்கம கட்டுப்பாடு மற்றும் வழிகாட்டுதலின் கீழ் கமற்பகாள்ளப்படும். 

கபரிடர ் ஏற்பட்டால் சுரங்க நிரவ்ாகம் பின்பற்ற கவை்டிய நிகல ஆகைகள், 

மாதிரி நிகல ஆகைகள் மற்றும் சுற்றறிக்கககள் பலவற்கற DGMS 

பவளியிடட்ு வருகிறது. இந்த உத்தரவுகள் அகனத்தும் ெட்ட விதிகள் மற்றும் 
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விதிமுகறகள் பின்பற்றப்படும். நில அதிரவ்ு திட்ட தளம் மற்றும் ஆய்வு பகுதி 

மை்டலம் - II இல் விழுகிறது மற்றும் குகறந்த பெயலில் உள்ள மை்டலமாக 

விவரிக்கப்படுகிறது. குத்தகக பகுதிக்கு அருகில் பவள்ளம் ஏற்படுவதற்கு 

வற்றாத நீரந்ிகலகள் இல்கல. எனகவ இந்த திட்டதத்ால் எந்த கபரழிவும் 

ஏற்படாது. 

கமற்கூறிய ஆபத்து / கபரிடரக்கள கவனித்துக்பகாள்வதற்காக பின்வரும் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

➢ சுரங்கப் பகுதியில் கமற்பரப்பு நீர ் வருவகதத் தவிரப்்பதற்காக மாகல 

வடிகால் மற்றும் மை் கட்டுககள ெரிபாரத்்து பதாடரந்்து பராமரித்தல். 

➢ கனமான பருவமகழ காலத்தில் சுரங்கத்கதத் தவிரப்்பது மற்றும் 

மகழக் காலத்தில் அகனத்து HEMM ககளயும் கமல் பபஞ்சுகளுக்கு 

அைிவகுத்துெ ்பெல்வது. 

➢ குறிப்பாக மகழக்காலங்களில் அவெர பம்பிங்கிற்காக கபாதுமான 

அளவு டீெல் பகாை்ட பஜனகரட்டர ் பெட்களுடன் கூடிய அதிக திறன் 

பகாை்ட காத்திருப்பு பம்புககள வழங்குதல். 

➢ அகனத்து சுரங்க நடவடிக்கககளின் கபாதும் அகனத்து பாதுகாப்பு 

முன்பனெெ்ரிக்கககள் மற்றும் விதிமுகறகள் கை்டிப்பாக 

பின்பற்றப்படும் 

➢ அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ள் நுகழவகதத் தகட பெய்தல். 

➢ சுரங்கங்களில் தீயகைப்பு மற்றும் முதலுதவி ஏற்பாடுககள 

வழங்குதல். 

➢ பாதுகாப்பு பூட், பஹல்பமட், கை்ைாடி, தூசி முகமூடிகள், காது 

பிளக்குகள் மற்றும் காது மஃப்ஸ் கபான்ற அகனத்து பாதுகாப்பு 

உபகரைங்களின் ஏற்பாடுகளும் ஊழியரக்ளின் பயன்பாட்டிற்காக 

கிகடக்கெ ்பெய்யப்படடுதல். 
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➢ அபாயகரமான வளாகங்களில் பைிபுரியும் அகனத்து 

ஊழியரக்ளுக்கும் பயிற்சி மற்றும் புதுப்பித்தல் படிப்புகள். 

➢ MMR 1961 இன் படி பவடிபபாருடக்கள பவடிக்கெ ் பெய்வதற்கும் 

கெமிப்பதற்கும் அகனத்து பாதுகாப்பு முன்பனெெ்ரிக்கக 

நடவடிக்ககககளயும் ககடபிடித்தல். 

➢ அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி சுரங்க கவகல மற்றும் சுரங்கத ்

திட்டங்ககளத் பதாடரந்்து புதுப்பித்தல் 

➢ சுரங்கமுகங்ககள அடிக்கடி சுத்தம் பெய்தல் 

➢ முகறயான கெமிப்பு, திறகமயான நபரக்ள் மூலம் பவடிமருந்துககளப் 

பயன்படுத்துதல். 

➢ உற்பத்தியாளர ் வழிகாட்டுதல்களின்படி அகனத்து சுரங்க 

உபகரைங்களின் வழக்கமான பராமரிப்பு மற்றும் கொதகன 

➢ அடிக்கடி தை்ைீர ் பதளித்து கனிமம் பகாை்டு பெல்லும் ொகலகளில் 

உள்ள தூசிகய அடக்குதல். 

➢ கபாட்டிகள், சுவபராட்டிகள் மற்றும் வருடாந்திர பாதுகாப்பு வாரங்கள் 

மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் வாரங்கள் மூலம் பாதுகாப்பு மற்றும் கபரழிவு 

பற்றிய விழிப்புைரக்வ அதிகரிப்பது, பபாருத்தமான பவகுமதிகள் 

மற்றும் பிற ஒத்த இயக்கங்கள் மூலம் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. 

நிரவ்ாகமும் EMCயும் சுரங்கத்தில் ஏற்படும் ஆபத்துகளின் ஆதாரங்ககளக் 

கருத்தில் பகாை்டு சூழ்நிகலககள திறகமயாகெ ் ெமாளிக்க முடியும் என்று 

எதிரப்ாரக்ப்படிகிறது. 

7.4 மறுவாழ்வு மற்றும் மீள்குடிகயற்றம் (ஆர் & ஆர்) திை்ைம்: 

சுரங்க நடவடிக்கககள் சுரங்க குத்தகக பகுதிக்குள் மட்டுகம 

கமற்பகாள்ளப்படும். சுரங்க குத்தகக பகுதி முழுவதும் பட்டா நிலம். குத்தகக 

பகுதிக்குள் வீடுகள் இல்கல. எனகவ, R&R என்ற ககள்வி எழவில்கல. 
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7.5 சுரங்க மூைல் திை்ைம்: 

சுரங்கத்கத மூடும் கட்டத்தில் ெட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி கதகவயான 

அகனத்து நடவடிக்கககளும் எடுக்கப்படும், பின் நிரப்புதல், மீட்படடுப்பு 

மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான எந்த முன்பமாழிவும் இல்கல. சுரங்க ஆயுட்காலம் 

முடிந்த பிறகு குவாரிக்குள் பபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நகடகள் உள்கள 

நுகழவகதத் தடுக்கும் வககயில் சுற்றிலும் கவலிகள் அகமக்கப்பட்டு 

அகனத்து ெட்டத ்கதகவகளும் பூரத்்தி பெய்யப்படும். ஏற்கனகவ விளக்கியபடி, 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்கதய கட்டத்தில் பவட்டிபயடுக்கப்பட்ட பவற்றிடத்தில் 

கெகரிக்கப்படும் மகழநீர ்  கெமிகரிப்பு மற்றும் இதர கதகவகளுக்குப் 

பயன்படுதத்ப்படும். சுரங்க மூடல் திட்டம் படம் 4.5 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

7.6 கூை்டு தாக்க ஆய்வு: 

ஏற்கனகவ குறிப்பிடட்ுள்ளபடி, தமிழ்நாட்டின் விருதுநகர ் மாவட்டம், 

இராஜபாகளயம் வட்டம், கமலூரத்ுகரெெ்ாமிபுரம் கிராமத்தில் 

திரு.க.அ.ராஜககாபால் அவரக்ளின் கல் மற்றும் ெரகள குவாரி அகமய உள்ளது . 

இப்கபாது (இரணப்பு-3) கூட்டு தாக்க ஆய்வுக்காகக் கருதப்படும் திட்டத்தின் 

500மீ சுற்றளவில் அகமந்துள்ள மற்ற குவாரிகளின் விவரங்கள் கீகழ 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 
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அை்ைவரண 7. 1: 500மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் விவரங்கள் 

வ.  

எண் 
குவாரி விவரம் கிராமம் 

SF எண். &  

அளவு (கெக்கைர்) 

நைவடிக்ரககள் 

எண் &  

குத்தரக காலம் 

தற்கபாதுள்ள குவாரிகள்: 

 

1 

 

என்.எஸ்.ெதீஷ் குமார ் 
இராஜபாகளயம். 

கமலூர-் துகரொமிபுரம் 

இராஜபாகளயம் வட்டம் 

304/5(P), 305/1(P) 

(பட்டா நிலம்) 

1.21.0 பஹக்கடர ்

KV1/148759/2013 

கததி.23.1.2017 முதல் 

22.01.2022 வகர 

2 
A.காமராஜ் 

இராஜபாகளயம் 

கமலூர-் துகரொமிபுரம் 

இராஜபாகளயம் வட்டம் 

304/3 & 304/4 
(பட்டா நிலம்) 

0.68.5 பஹக்கடர ்

KV1/38182/2014 கததி 

9.5.2017 முதல்  8.5.2022 

வகர 

3 
பகா.அ.இராஜககாபால் 

இராஜபாகளயம் 

கமலூர-் துகரொமிபுரம் 

இராஜபாகளயம் வட்டம் 

301/1, 2A, 2C & 2D 
(பட்டா நிலம்) 

1.58.0 பஹக்கடர ்

KV1/5931/2017 கததி 

13.4.2018 முதல் 

12.4.2023 வகர 

4 
M.சுந்தரம்  

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ்

கமலூர-் துகரொமிபுரம் 

இராஜபாகளயம் வட்டம் 

302 (P) 

(அரசு நிலம்) 

2.00.0 பஹக்கடர ்

KV1/7427/2017 கததி 

19.4.2018 முதல் 

18.4.2023 வகர 

5 

S.விக்டர ்அல்கபான்ஸ்  
ராஜா , 

இராஜபாகளயம் 

கமலூர-் துகரொமிபுரம் 

இராஜபாகளயம் வட்டம் 

302 (P) 

(அரசு நிலம்) 

2.00.00 பஹக்கடர ்

KV1/7429/2017 கததி 

19.4.2018 முதல் 

18.4.2023 வகர 

ரகவிைப்பை்ை குவாரிகள்: 

 -இல்ரல- 

தற்கபாது முன்கமாழியப்பை்ை குவாரிகள்: 

1 
பகா.அ.இராஜககாபால் 

இராஜபாகளயம் 

கமலூர-் துகரொமிபுரம் 

இராஜபாகளயம் வட்டம் 

293/1A(P) & 293/2B(P) 

1.10.50  பஹக்கடர ்
KV1/932/2018 

  கமாத்தம் 8.98.0  

 

இந்த சுரங்க  குத்தககயின் பரப்பு 5 பஹக்டரக்்கு குகறவாக இருந்தும், 500மீ 

சுற்றளவில் உள்ள மற்ற சுரங்க குத்தககககளயும் கைக்கிடும் பபாழுது 

பமாதத்மாக 5 பஹக்டரக்்கு கூடுதலாக உள்ளதால் சுற்றுெச்ூழலில் ஏற்படும் 

பாதிப்கப அறிய ஒட்டுபமாத்த தாக்க ஆய்வு நடத்தப்படுகிறது. குதத்கக 

பகுதிக்கு அருகில் இருக்கும் மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட இடதக்தக் காட்டும் 

வகரபடம் கீகழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது:  
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பைம் 7-1அருகிலுள்ள குத்தரக பகுதி வரரபைம் 

 

 

இந்த திட்டத்திற்காக கமற்பகாள்ளப்பட்ட அடிப்பகட கை்காைிப்பு, 

தற்கபாதுள்ள குவாரிகளின் ஒடட்ுபமாத்த தாக்கதக்த பிரதிபலிக்கிறது . 

 

* * * * * * * * * 
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CHAPTER 8 அத்தியாயம் -8 திை்ை பலன்கள் 

 

முன்ம ொழியப்பட்ட உடடகல்  ற்று ் கிரொவல் குவொரி இப்பகுதியில்      கீழ் 

கண்ட சமூக மபொருளொதொர முன்னனற்றத்திற்கு வழிவகுக்கு ்: 

• 10 னபருக்கு னேரடி னவடலவொய்ப்பு. 

• பலருக்கு  டறமுக னவடலவொய்ப்பு. 

• ரொயல்டி, ஜிஎஸ்டி னபொன்ற பல்னவறு வரிகடள வசூலிப்பதன் மூல ் 

அரசொங்கங்கத்திற்கு ேிதி ஆதொய ். 

•  க்களின் மபொது விழிப்புணரவ்ு அதிகரிப்பு. 

• உள்ளூர ் சமூகத்திற்கொன உள்ளூர ் வசதிகளின் மதொடரச்ச்ியொன 

ன  ்பொடுகள் 

• அருகிலுள்ள  க்களின் மபொது வொழ்க்டகத் தரத்டத ன  ்படுத்துதல் 

• HDI இல் ஒட்டும ொதத் முன்னனற்ற ் ( னித ன  ்பொட்டுக் குறியீடு) 

• இப்பகுதியில் மதொடரப்ுடடய மதொழில்களின் வளரச்ச்ி. 

• தனிேபர ்வரு ொனதத்ில் முன்னனற்ற ். 

• உள்ளூர ் பள்ளிகள்  ற்று ் பஞ்சொயத்துகளுக்கு சில வசதிகடள 

வழங்குதல் 

சுருக்க ொக, முன்ம ொழியப்பட்ட உடட கல் குவொரி இே்த பிரொே்தியத்திற்கு 

னவடல வொய்ப்புகள், உள்ளூர ் க்களின் தனிேபர ்வரு ொன ், கல்வி,  ருத்துவ 

அட ப்புகள், உள்கட்டட ப்பு உருவொக்க ் னபொன்றவற்றில் ன  ்பட்ட சமூக ேல 

வசதிகள் னபொன்ற துடறகளில் பயனளிக்கு ். 

சமூக மபொருளொதொர அபிவிருத்தி ேடவடிக்டககடள ன ற்மகொள்வதன் மூல ், 

உள்ளூர ் சமூக அபிவிருத்தி எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது. அனத னேொக்கில், CER இன் 

கீழ் பல்னவறு ேடவடிக்டககளுக்கொக ரூ.5 லட்சத்டத ஒதுக்குவதற்கு 
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முன்ம ொழிபவர ் திட்டமிட்டுள்ளொர.் பல்னவறு சமூக ேலப் பணிகளுக்கொக 

ஒதுக்கப்படு ் CER ேடவடிக்டககளில் இருே்து, குதத்டக பகுதிக்கு அருகில் உள்ள 

கிரொ ங்கள் பயனடடய வொய்ப்பு உள்ளது. 

* * * * * * * * * * 
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CHAPTER 9 அத்தியாயம் -9  சுற்றுசச்ூழல் கசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆவணத்தின் பபாதுவான கட்டமமப்மப 

விவரிக்கும் 14.09.2006 தததியிட்ட MoEF அறிவிப்பின் SO. 1533 இன் இமணப்பு-III, 

'சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு' அத்தியாயம் ஸ்தகாப்பிங் கட்டத்தில் 

பரிந்துமரக்கப்பட்டால் அது பபாருந்தும் என்று கூறுகிறது. 

இந்தத் திட்டத்திற்கான ToR, SEIAA, தமிழ்நாடு அவரக்ளின் கடிதம் எண். SEIAA-

TN/F.No.8743/SEAC/ToR- 1052/2022 31.01.2022 மூலம் பபறப்பட்டது. சுற்றுசச்ூழல் 

பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு குறிப்பு விதிமுமறகளில் பரிந்துமரக்கப்படவில்மல. 

எனதவ, இந்த திட்டதத்ிற்கு இது பபாருந்தாது. 

 

* * * * * * * * * 
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CHAPTER 10  அத்தியாயம் -10 

சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்ரம திை்ைம் 

10.1 அறிமுகம் : 

விண்ணப்பிக்கப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்கககளால் ஏற்படும் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கங்ககளக் குகறக்கும் நநாக்கத்திற்காக இந்த EIA/EMP அறிக்ககயின் 

மூலம் விவரிக்கப்பட்டுள்ள சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கம நடவடிக்கககளின் 

சசயலாக்க உத்திககள இந்த அத்தியாயம் விவரிக்கிறது . 

10.2 சுற்றுசச்ூழல் நிர்வாக கூறுகளின் திை்ைம் : 

சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கமத் திட்ட9மானது ,திட்டச ் சசயல்பாடுகள் மற்றும் 

அவற்றின் தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்கககளால் ஏற்படும் சபரும் பாதிப்புககள 

அகடயாளம் காணும்( .அத்தியாயம் -IV  இல் விரிவான முகறயில் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது ) நிறுவனத்தின் சுற்றுசச்ூழல் சகாள்ககயின் 

அடிப்பகடயில் ,சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கமக் குழு இந்தத் தணிப்பு 

நடவடிக்ககககளச ் சசயல்படுத்துவகத நமற்பாரக்வயிடும் 

விண்ணப்பதாரரின் சுற்றுசச்ூழல் சகாள்கக ,சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கம பிரிவு 

மற்றும் பல்நவறு சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கம நடவடிக்கககளுக்கான படச்ெட் 

ஒதுக்கீடு பற்றிய விவரங்கள் இந்த அத்தியாயத்தில் விரிவாக 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளன . 

10.2.1 சுற்றுசச்ூழல் ககாள்ரக : 

   விண்ணப்பதாரர ் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் சகாள்கககய 

உருவாக்குவார ் .இந்தக் சகாள்ககயில் கிழ்க்கண்ட முக்கிய அம்சங்கள் 

இருக்கும் 

❖ இந்திய சுரங்கச ் சட்டம் ,உநலாகச ் சுரங்க ஒழுங்குமுகற ,கனிமப் 

பாதுகாப்பு மற்றும் நமம்பாட்டு விதிகள் நபான்றவற்றில் 

பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ள அகனத்து விதிகள் மற்றும் நிபந்தகனககளப் 
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பின்பற்றுவதன் மூலம் ஆபத்து இல்லாத மற்றும் பாதுகாப்பான சுரங்க 

நடவடிக்ககககள உறுதி சசய்தல் . 

❖ காற்று ,நீரின் தரம் ,இகரசச்ல் நிகல ,உயிரியல் நமம்பாடுகள் ,பசுகம 

வகளயம் உருவாக்கம் நபான்றவற்கறக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தீரவ்ு 

நடவடிக்ககககள நமற்சகாள்வதன் மூலம் சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்கப 

உறுதி சசய்தல் . 

❖ உள்ளூர ் சமூகத்தின் நலனுக்காக சமூக உள்கட்டகமப்புககள 

நமம்படுத்துதல் நபான்ற பல்நவறு நன்கமகளுக்காக உள்ளூர ்

சமூகத்தின் நதகவககளப் பூரத்்தி சசய்ய சசயல்பாடுககள 

விரிவுபடுத்துதல் . 

❖ HEMMஐப் பயன்படுத்துதல் ,துகளயிடுதல் மற்றும் சவடிப்புச ்

சசயல்பாடுகள் நபான்ற அகனத்து சுரங்க நடவடிக்கககளும் 

கண்டிப்பாக ஒழுங்குமுகற தரநிகலகளுக்கு உட்பட்டு மற்றும் 

அப்பகுதியில் பாதுகாப்பான பணிசச்ூழகலப் நபணுவகத உறுதி 

சசய்தல் . 

❖ அகனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் பாதுகாப்பு ,சுகாதாரம் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் குறித்த காலமுகற பயிற்சிககள வழங்குதல் . 

❖ எந்தசவாரு விதிமீறல்   / அத்துமீறல் அல்லது பாதுகாப்பற்ற சுரங்க 

நடவடிக்கககளும் சுரங்க நமலாளரிடம் புகாரளிக்கப்பட நவண்டும் ,

சபரிய அழிவுககளத் தவிரப்்பதற்கு உடனடி சரிசசய்தல் 

நடவடிக்ககககள நமற்சகாள்வாரக்ள் .அறிக்ககயானது ,மிகக் குகறந்த 

மட்டத்தில் இருந்து உயரந்்த நிகலகள் வகர ,நமல்நநாக்கி படிநிகல 

சதாடரப்ாடல் நசனல்கள் மூலம் ,விகரவான நநரத்திற்குள் 

உரிகமயாளகர சசன்றகடயும் . 

❖ சுரங்க நமலாளர ் முழு சுரங்கம் மற்றும் இகணக்கப்பட்ட 

சசயல்பாடுகள் மீது ஒட்டுசமாதத் கட்டுப்பாட்கடக் சகாண்டிருப்பார ்
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மற்றும் பாதுகாப்பற்ற சசயல்பாடுகள் ,சுற்றுசச்ூழல் சீரக்ுகலவு 

நபான்றவற்றின் அகனத்து மீறல்கள்   / விதிமீறல்கள் குவாரியின் 

உரிகமயாளரின் கவனத்திற்கு சகாண்டு வரப்பட நவண்டும் .

இத்தககய மீறல்கள் மற்றும் விலகல்களுக்கான தீரவ்ு நடவடிக்கககள் 

சுரங்க நமலாளரால் கவனிக்கப்பட நவண்டும் ,சுரங்கம் மற்றும் 

அருகிலுள்ள பகுதிகளில் ஏநதனும் ஆபத்துகள் அல்லது நபரழிவுககளத் 

தவிரக்்க நவண்டும் .இத்தககய மீறல்களுக்கு சபாறுப்பான நபரக்ள் 

தகுந்த ஒழுக்காற்று தண்டகன நடவடிக்கககள் மூலம் 

தண்டிக்கப்படுவாரக்ள். 

❖ EC நிபந்தகனகள் மற்றும் நிபந்தகனகள் சுரங்க நமலாளரால் 

கண்டிப்பாக ககடபிடிக்கப்படும் .பரிந்துகரக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு அட்டவகணகள் ,சவடிப்பு காரணமாக ஏற்படும்  அதிரவ்ு 

ஆய்வுககள நடத்துதல் ,பசுகம வகளயம் உருவாக்குதல் , சுரங்க 

பகுதியின் நமலாண்கம ,சதாழில்சார ்சுகாதார ஆய்வு நபான்றகவ . 

❖ இந்த வககயில் மீறல்கள் விலகல்ககள விகளவிக்கும் சதாடரச்ச்ியான 

அலட்சியத்தின் சந்தரப்்பங்களில் முன்சமாழிபவரால் தண்டகன 

நடவடிக்கககள் எடுக்கப்படும். 

❖ இந்த விஷயத்தில் நதகவயான சரியான மற்றும் விகரவான திருத்த 

நடவடிக்கககளுக்காக ,நமநல குறிப்பிட்டுள்ள அகனத்து சசயல்பாட்டு 

காரணிககளயும் மதிப்பாய்வு சசய்ய  90 நாட்களுக்கு ஒரு முகற கால 

அட்டவகண அமல்படுத்தப்பட நவண்டும். 

10.2.2 சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்ரம கசல் : 

சுரங்க நமலாளர ்/சுரங்கப் சபாறுப்பாளர ் பல்நவறு சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ககககள உடனடியாகவும் திறம்படவும் கண்காணித்து 

சசயல்படுத்துவார ்மற்றும் காற்றின் தரக் கட்டுப்பாடு ,நீர ்தர நிகல ,ஒலி நிகல 

கட்டுப்பாடு ,நதாட்டத் திட்டம் ,சமூக நமம்பாட்டுத் திட்டங்கள் நபான்ற பல்நவறு 
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சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கம திட்டங்ககள நமற்பாரக்வயிடுவார் . அதற்கான 

நிறுவன விளக்கப்படம் கீநழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

பைம் 10-1: நிறுவன வரரபைம் 

உரிரமயாளர ்

 

சுரங்க கமலாளர் / சுரங்க கபாறுப்பாளர ்

 

பிளாஸ்ைர் கமை் 

   

 

  ஆபகரை்ைர்கள்   உபகரணங்கரள இயக்குபவர்கள் 

சுரங்கத் திட்ட தளத்தில் உள்ள சுரங்க நமலாளர/்சுரங்கப் சபாறுப்பாளர ்

சுரங்கத்தில் பல்நவறு சுற்றுசச்ூழல் நடவடிக்கககளுக்கு நநரடியாகப் 

சபாறுப்பாவாரக்ள். EMP இல் உள்ள வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்க, 

உரிகமயாளர ் சுற்றுசச்ூழல் நடவடிக்கககள் மற்றும் அவற்கற திறம்பட 

சசயல்படுத்துதல் ஆகியவற்கற சதாடரப்ுபடுத்தி நமற்பாரக்வயிடுவார.் சுரங்க 

நமலாளர/்சுரங்கப் சபாறுப்பாளர ் சுரங்கத்தில் சுற்றுசச்ூழல் நிரவ்ாகத்கத 

நமற்பாரக்வயிடுவார ் நமலும் அவர ் சுற்றுசச்ூழல் நிரவ்ாகத்தின் அகனத்து 

சசயல்பாடுககளயும் சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிகனகளில் நநரடியாக 

நமற்பாரக்வயிடுவார.் துகண அதிகாரிகள், சவளி ஆநலாசகரக்ள் மற்றும் 

ஆய்வகங்களில் இருந்து நதகவயான உதவிகள் சபறப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் நிலச ் சிகதவு, காற்று, நீர ் மற்றும் 

மண்ணின் தரம், இகரசச்ல் அளவுகள், சுரங்கபணி சசய்யப்பட்ட பகுதிகளுக்கு 

பயனுள்ள நில மீட்பு, காடு வளரப்்பு நடவடிக்கககள் நபான்ற பல்நவறு 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
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காரணிககள உள்ளடக்கும். நிரவ்ாக சசயல்பாடுகள் கீநழ 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ககககள சசயல்படுத்துவகத 

கண்காணித்தால். 

❖ சுற்றுசச்ூழலில் திட்ட நடவடிக்கககளின் விகளவுககள ஆய்வு 

நமற்சகாள்ளுதல் 

❖ பசுகம வகளயம் உருவாக்கும் திட்டத்திற்காக ,தாவரங்களின் 

உயிரவ்ாழ்வு திறன்ககள சதாடரச்ச்ியாக கண்காணிக்கப்படும்  

❖ கண்காணிக்கப்பட்ட பதிவுககள முகறயாக பராமரிப்பதன் மூலம் 

முகறயான வழிமுகறககளயும், எளிதான அணுகுமுகறககளயும் 

சட்டப்பூரவ்மாக நமற்சகாள்ளவும், நமலும்பரிந்துகரக்கப்பட்ட 

பதிவுககள நதகவப்படும் நபாது அதிகாரிகளிடம் சமரப்ிக்கவும் 

முடியும். 

❖ பாதுகாப்பு வகளயங்களில் நபாதுமான நவலிகள் மற்றும் 

நதாட்டங்கள் நமற்சகாள்ளப்படுவகத உறுதி சசய்ய நவண்டும். 

❖ சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுககள நமற்சகாண்டு SPCB  அறிக்கக சமரப்ித்தல் . 

❖ அரசு துகறகளுடன் சகாள்ளவும் சதாடரப்ு சகாள்ளு தல் 

❖ மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் மற்றும் அகமப்புகளின் சசயல்திறகன 

அவ்வப்நபாது மதிப்பீடு சசய்து ,கருவிககள அதன் உகந்த 

சசயல்திறன் நிகலயில் கவத்திருக்க சரியான நநரத்தில் நடவடிக்கக 

எடுக்கவும் . 

❖ இந்த திட்டத்தால் எதிரப்ாராத சுற்றுசச்ூழல் மாசு ஏற்பட்டால் 

உடனடியாக தடுப்பு நடவடிக்கக எடுக்க நவண்டும் . 

❖ சதாழிலாளரக்ள் / ஊழியரக்ளிடம் பாதுகாப்பு விழிப்புணரக்வ 

ஏற்படுத்தி பாதுகாப்பு தணிக்கககள் மற்றும் திட்டங்ககள நடத்துதல் . 
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❖ சதாழிலாளரக்ள் /ஊழியரக்ளுக்கு ஏநதனும் உடல்நலப் 

பிரசச்கனககள உடனுக்குடன் கண்டறிய வருடாந்திர சுகாதார 

தணிக்ககககள நடத்துதல் .இதனால் சதாழில் சாரந்்த உடல்நலப் 

பிரசச்கனகள் குகறயும். 

❖ பாதுகாப்பு குறிதத் பயிற்சி அளிப்பது மற்றும் பாதுகாப்பு 

பயிற்சிககள நடத்துதல் .தீயகணக்கும் கருவிகள் மற்றும் 

அகமப்புககள  ' தயாரான நிகலயில் 'கவத்திருக்க நவண்டும். 

❖ இத்திட்டத்தின் மூலம் சமுதாயம் அகடயும் பலன்ககளக் 

கண்டறிவதற்கும் ,குகறபாடுகள் இருப்பின் அகத உடனடியாக 

நிகறநவற்றுவதற்கும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சமூகப் சபாருளாதார 

ஆய்கவ நமற்சகாள்வது . 

❖ முகறயான சுரங்க மூடல் ஏற்பாடுககள உறுதி சசய்தல் 

10.2.3 சுற்றுசச்ூழல் கமலாண்ரம திை்ைம் : 

10.2.3.1கபாது : 

முகறயான கண்காணிப்பு அகமப்புகள் மற்றும் நன்கு வடிவகமக்கப்பட்ட 

மற்றும் திறகமயான சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கமத் திட்டம் ஆகியகவ திட்டச ்

சசயல்பாட்டின் நபாது ,பல்நவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்கள் சட்டப்பூரவ்மாக 

நிகலயான வரம்புகளுக்குள் இருப்பகத உறுதி சசய்யும் .காற்று ,நீர ் ,சதத்ம் ,

நிலம் ,உயிரியல் சூழல் நபான்றவற்றின் அடிப்பகடயில் திட்டத்தின் பல்நவறு 

சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்ககள கவத்திருக்க முன்சமாழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் கீநழ விவரிக்கப்பட்டுள்ளன . 

 10.2.3.2காற்றின் தரம் : 

காற்றின் தரதக்தப் சபாறுத்தமட்டில் ,சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் 

சதாடரப்ுகடய நடவடிக்கககளின் விகளவாக சவளிநயறும் மற்றும் வாயு 
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உமிழ்கவத் தணிக்க ,பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் 

நமற்சகாள்ளப்பட நவண்டும் : 

▪ நபாக்குவரத்துச ் சாகலகளில் தூசிகய அடக்குவதற்காக சமாகபல் 

நடங்கரக்களப் பயன்படுத்தி வழக்கமான தண்ணீர ்சதளிக்கப்படுகிறது . 

▪ NONEL ஐப் பயன்படுத்தி கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட சவடிக்கும் நுட்பங்கள் 

ககயாளபட உள்ளன. 

▪ அதிக தூசி மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பணிபுரியும் 

சதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி வடிகட்டிகள்   / முகமூடிககள வழங்குதல் . 

▪ துகளயிடப்பட்ட துகளககள ஈரமான துணியால் மூடுதல்,மற்றும் 

கூரக்மயான துகளப்பான்ககள பயன்படுத்துதல் 

▪ அதிக காற்று வீசும் காலங்களில் பாகற சவடிப்பகதத ் தவிரப்்பதால 

நுண்ணியதுகள்கள் காற்றில் கலந்து காற்று மாசுபடுவகத தவிரக்்கலாம் 

▪ இழுத்துச ் சசல்லும் சாகலகள் ,செசஇ்எம்எம் மற்றும் டம்பரக்கள 

முகறயாகப் பராமரித்தல் . 

▪ நபாக்குவரத்தின் நபாது வாகனங்ககள தாரப்்பாய்களால் மூடுதல் 

▪ வழக்கமான மற்றும் முகறயான தடுப்பு பராமரிப்பு அட்டவகணகள் 

மூலம் வாகன உமிழ்வுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் உமிழ்வு 

மதிப்புககள உறுதி சசய்வதற்காக டீசல் புகக மீட்டர ் கருவி மூலம் 

உமிழ்வு நசாதகனகள் சசய்யப்படும் . 

▪ தவிர ,சுரங்க சுற்றளவு மற்றும் பாதுகாப்பு பசுகமயான மரங்கள் 

நடப்பட்டு வளரக்்கப்படும் . 

▪ குத்தககப் பகுதியின் சதற்குப் உள்ள அரசு புறம்நபாக்கு நிலத்திற்கு  10 மீ 

பாதுகாப்பு தூரம் விடப்பட்டுள்ளது .குத்தகக சுற்றளகவச ் சுற்றி மற்ற 

பக்கங்களிலும் பசுகம வகல அகமக்கப்படும் . 
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3.310.2.  நீர் சூழல் : 

இந்த திட்டத்தில் இருந்து எந்த சசயல்முகற கழிவுகளும் உருவாக்கப்படாது .

உற்பத்தி சசய்யப்படும் கழிப்பகற கழிவுநீர ் ,ஊறகவக்கும் குழி 

அகமப்புகளுடன் சசப்டிக் நடங்கில் நசகரிக்கப்படும்  .தவிர ,சமாத்தப் 

சபாருடக்ளும் நநரடியாக நுகரந்வாருக்கு அனுப்பப்படுவதால் ,குத்தககப் 

பகுதிக்குள் கழிவுக் கிடங்குகள் அல்லது இருப்புக்கள் இருக்காது . 

 

நிலத்தடி நீநராட்டம் நமலாண்கமக்கு, குவாரிகயச ் சுற்றி 450மீ நீளமுள்ள 

மாகல வடிவ வடிகால் கட்டப்பட்டு, இறுதியில் படிவு நீர ் சதாட்டிகள் மூலம் 

சதளிவான மகழ நீர ் சவளிநயற்றப்படும். குவாரியின் அடி மட்டத்தில் உள்ள 

சம்பில் )SUMP( நசமிக்கப்படும் சதளிவான நீர ் கீழ்நிகல பயனரக்ளுக்கு 

சவளிநயற்றப்படும். மகழநீர ் நசகரிப்கப நநாக்கி ,சுரங்கத்தில் 

நசகரிக்கப்படும் மகழநீரானது ,சுரங்கத்தின் நபாது நீர ் நதகவக்குப் 

பயன்படுதத்பட்டு உபரி நீகர கிராம மக்களுடன் கலந்தாநலாசித்து ,அரசு 

நகடமுகறகளுக்கு ஏற்ப ,அருகிலுள்ள ஓகடயில் சவளிநயற்றப்படும்  . 

குத்தகக பகுதியின் சதற்கு பகுதியில் 230மீ சதாகலவில் ஒரு கண்மாய் 

உள்ளது. தவிர, குதத்ககப் பகுதியின் கிழக்குப் பகுதியில் 1.9 கிமீ சதாகலவில் 

நதவி ஆறு அகமந்துள்ளது. இந்த நீரந்ிகலகளில் கழிவுநீகர சவளிநயற்றும் 

திட்டம் எதுவும் இல்கல. திட்ட சசயல்பாடுகளால் அருகில் உள்ள நீரந்ிகலகளில் 

சபரிய பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாது. இந்த நீரந்ிகலயில் கழிவுநீகர 

சவளிநயற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்கல.  இந்த முன்சமாழியப்பட்ட      திட்ட 

சசயல்பாடுகளால் அருகில் உள்ள நீரந்ிகலகளில் சபரிய பாதிப்பு எதுவும் 

ஏற்படாது. .இது சதாடரப்ான விரிவான விவரங்கள் பிரிவு  4.3.3 , அத்தியாயம் -IV  

இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன . 

 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திரு.ககா.அ.இராஜககாபால் அவரக்ளின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  
1.105 கெக்கைர் – கமலூரத்ுரரசச்ாமிபுரம்    கிராமம், இராஜபாரளயம் வை்ைம்  ,விருதுநகர் மாவைை்ம்.  
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 10.2.3.4இரரசச்ல் சூழல்: 

திட்டச ் சசயல்பாட்டின் நபாது ,சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் சதாடரப்ுகடய 

சசயல்பாடுகளால் உருவாகும் இகரசச்ல் காரணமாக ஏற்படும் பாதகமான 

தாக்கதக்தத் தணிக்க கீநழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பல்நவறு கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்கககள் நமற்சகாள்ளப்படும் : 

▪ சுரங்க சுற்றளவில்  7.5 மீட்டர ் பாதுகாப்பு வகளய பகுதிகளிலும் ,

குத்தககப் பகுதியின் சதற்குப் பகுதியில்  01 மீட்டர ் பாதுகாப்பு வகளய 

பகுதிகளிலும் நல்ல நதாட்டம் நமற்சகாள்ளப்படும் . 

▪ ஒலித்தகடகளும்  ,ஆபநரட்டர ் நகபின்களின் காப்பு ,இயந்திரங்களில் 

கசலன்சரக்கள நிறுவுதல் நபான்றகவ . 

▪ உபகரணங்களின் முகறயான மற்றும் வழக்கமான பராமரிப்பு 

▪ அதிக இகரசச்லுக்கு சவளிப்படும் சதாழிலாளரக்ளுக்கு காது 

சசருகிககள வழங்குதல் . 

▪ ஒலி உமிழ்கவக் குகறப்பதற்கான உள்ளகமக்கப்பட்ட சபாறிமுகறகய 

வழங்குதல் . 

▪ சத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதியில் பணிபுரியும் சதாழிலாளரக்ளுக்கு 

ஆடிநயாசமட்ரி நசாதகன உட்பட வழக்கமான சுகாதார 

பரிநசாதகனககள நடத்துதல் . 

▪ இகரசச்ல் அளவின் அளகவ அறியவும் ,சதாழிலாளி அதிக இகரசச்லுக்கு 

சவளிப்படும் நநரதக்தக் கட்டுப்படுத்தவும் .சதாழிலாளி அதிக 

இகரசச்லுக்கு உள்ளாகாமல் இருக்க,இயந்திரத்தின் அதிகபட்ச 

ஒலியளவின் ,நிகலகள் காட்சிபடுத்தப்படும். 

 

10.2.3.5தரர அதிர்வு 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திரு.ககா.அ.இராஜககாபால் அவரக்ளின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  
1.105 கெக்கைர் – கமலூரத்ுரரசச்ாமிபுரம்    கிராமம், இராஜபாரளயம் வை்ைம்  ,விருதுநகர் மாவைை்ம்.  

 

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

 10-10 

 

திட்டச ்சசயல்பாட்டின் நபாது ,பாகறசவடிப்பு நடவடிக்கககளால் ஏற்படும் நில 

அதிரவ்ு காரணமாக ஏற்படும் பாதகமான தாக்கத்கதத ் தணிக்க கீநழ 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பல்நவறு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் 

நமற்சகாள்ளப்படும் : 

❖ டிஜிஎம்எஸ் பரிந்துகரக்கப்பட்ட அளகவ விட நில அதிரவ்ு வரம்பு )PPV( 

பராமரிக்க கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிக்கும் நுட்பங்கள். 

❖ சரியான இகடசவளி விட்டுத் துகளயிடுதல். 

❖ சவடி மருந்துகள் மிகக் குகறந்த அளவில் சாரெ்் சசய்தல்  

❖ ஃப்கள ராக் தாக்கதக்த தடுக்க நபாதுமான ஸ்சடம்மிங் சநடுவரிகசகய 

பராமரித்தல் & சரியான ஸ்சடம்மிங் சபாருள் பயன்பாடு. 

❖ மக்கள் வசிக்கும் பகுதிககள நநாக்கி பலதத் காற்று வீசும் நபாது 

சவடிப்பு நமற்சகாள்ளப்பட மாட்டாது .பகலில் மட்டும் சவடிப்பு 

நமற்சகாள்ளப்படும் . 

❖ ஒரு திறகமயான மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த நபரால் குண்டுசவடிப்பின் 

நபாது சரியான கவனிப்பு மற்றும் நமற்பாரக்வ . 

❖ தவிர ,அருகிலுள்ள திட்டங்களுக்கு சவவ்நவறு சவடிப்பு நநரம் 

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது மற்றும் அந்தந்த சுரங்க நுகழவாயிலில் உள்ள 

காட்சி பலககயில் நநரதக்த குறிப்பிட நவண்டும் . 

இது சதாடரப்ான கூடுதல் விவரங்கள் பிரிவு  4.4.2 , அத்தியாயம் -IV  இன் கீழ் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது . 

 

 10.2.3.6உயிரியல் சூழல்: 

சுரங்க குதத்கக பகுதி மற்றும்  10 கிமீ  ஆய்வு மண்டலம் ஆகியகவ நதசிய 

பூங்காக்கள் ,சரணாலயங்கள் நபான்ற அறிவிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் ரீதியாக 

உணரத்ிறன் அம்சங்கள் இல்லாமல் உள்ளன . தவிர ,கமய மற்றும் இகடயக 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திரு.ககா.அ.இராஜககாபால் அவரக்ளின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  
1.105 கெக்கைர் – கமலூரத்ுரரசச்ாமிபுரம்    கிராமம், இராஜபாரளயம் வை்ைம்  ,விருதுநகர் மாவைை்ம்.  

 

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

 10-11 

 

மண்டலத்தில் அட்டவகண -I  விலங்குகள் எதுவும் காணப்படவில்கல சுரங்க 

குத்தகக பகுதியில் சபரிய அளவு தாவரங்கள் இல்கல. குதத்கக பகுதிக்குள் 

நல்ல பசுகம மற்றும் நதாட்டத் திட்டங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. 

குத்தககப் பகுதியில் ,சுற்றளவுக்கு 7.5மீ பாதுகாப்புத் தடுப்பு ,குத்தககப் 

பகுதியின் சதற்குப் பகுதியில் அரசு புறம்நபாக்கு நிலத்திற்கு 01 மீ  .பாதுகாப்பு 

மண்டலப் பகுதியில் தாவர வளரச்ச்ி மற்றும் அழகியகல நமம்படுதத் 

கிரீன்சபல்ட் / நதாட்டம் நமற்சகாள்ளப்படும் .இது இப்பகுதியின் உயிரியல் ,

காட்சி மற்றும் அழகியல் கண்நணாட்டத்கத அதிகரிக்கும்.  

சுரங்க குதத்கக பகுதி மற்றும் கமய மண்டலத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 4.6 கிமீ 

நமற்குப் பகுதியில் சநல்கல வன விலங்கு சரணாலயம் அகமந்துள்ளது. 

MoEF&CC  அறிவிப்பின் S.O.2794(E) நாள் 02.08.2019 படி சுற்றுசூழல் உணரத்ிறன் 

தூரம்  3.5 கிமீ  ஆக உள்ளது. எனநவ இதற்கு  NBWL தகடயில்லா சான்று 

நதகவயில்கல. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ்  - நமகமகல புலிகள் காப்பகம் (SMTR) 6.3 கிமீ 

வடநமற்குப் பகுதியில் அகமந்துள்ளது. இதற்கு சுற்றுசச்ூழல்     அறிவிப்பு  

எதிரப்ாரக்்கப் படுவதால் NBWL தகடயில்லா சான்று சபற விண்ணப்பம் 

சசய்யப்பட்டது.   

இது சதாடரப்ான விரிவான விவரங்கள் பிரிவு 4.6.4, அதத்ியாயம்-IV இன் கீழ் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன . 

 

 10.2.3.7சமூக-கபாருளாதார சூழல் : 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்ட சசயல்பாடு ,இப்பகுதியில் நவகலவாய்ப்பு மற்றும் 

சமூக உள்கட்டகமப்பு நிகல ஆகியவற்றில் சாதகமான தாக்கங்ககள 

வழங்கும் .துகண அலகுகள் ,வரத்்தக நடவடிக்கககள் ,ஒப்பந்தத் நதகவகள் ,

சாதாரண சதாழிலாளரக்ள் ,பசுகமப் வகளய நமம்பாடு நபான்றவற்றின் 

காரணமாக சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள உள்ளூர ் மக்கள் பல உறுதியான 

நன்கமககளப் சபறுவாரக்ள் .சுற்றியுள்ள பகுதியின் சமூக சபாருளாதார 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திரு.ககா.அ.இராஜககாபால் அவரக்ளின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  
1.105 கெக்கைர் – கமலூரத்ுரரசச்ாமிபுரம்    கிராமம், இராஜபாரளயம் வை்ைம்  ,விருதுநகர் மாவைை்ம்.  
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வளரச்ச்ிகய நநாக்கி ,முன்சமாழிபவர ் காரப்்பநரட் சுற்றுசச்ூழல் சபாறுப்பின் 

கீழ் ரூ .5 லட்சம் CER இன் கீழ் அகடயாளம் காணப்பட்ட நடவடிக்கககள் 

படிப்படியாக சசயல்படுத்தப்படும் . 

 

10.3 சுற்றுசச்ூழல் மாசுக் கை்டுப்பாை்டு கசலவு: 

இந்த முன்சமாழியப்பட்ட குவாரியில் நமநல கூறப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ககககள சசயல்படுத்துவது மூலதனம் மற்றும் சதாடர ்

சசலவுககள உள்ளடக்கியது .எதிரப்ாரக்ப்படும் மூலதனம் மற்றும் 

சதாடரச்ச்ியான சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு சசலவு கணக்கிடப்பட்டு கீநழ 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அை்ைவரண 10.1 சுற்றுசச்ூழல் கை்டுப்பாை்டு கசலவு 

ரூ .லை்சங்களில் 

Sl .
இல்
ரல 

கசயல்பாடு 
மூலதன 
கசலவு 

கதாைர் 
கசலவு /ஆண்டு 

காற்றின் சுற்றுசச்ூழல் 

1 சமாகபல் நீர ்சதளித்தல்  - 1.0 

2 டயர ்கழுவும் வசதிகய வழங்குதல்  0.3 0.1 

3 மஃபிள் பிளாஸ்டிங் - சவடிக்கும் நபாது 
பறக்கும் பாகறககளக் கட்டுப்படுத்த 

0.0 0.1 

4 தூசி பிரிதச்தடுத்தல் மூலம் ஈரமான 
துகளயிடுதல் 

0.5 0.1 

5 சுற்றுசச்ூழல் தரத்கத கண்காணிதத்ல் 0.0 0.5 

6 நபாக்குவரத்து டிரக்குகள் - சவளிநயற்றும் 
புகககய கண்காணித்தல், தாரப்்பாய் 
சகாண்டு மூடுதல், பாதுகாவலகரக் 
சகாண்டு முகறயாகக் கண்காணித்தல், 

அதிக சுகமககளத் தவிரக்்க மற்றும் 
நவகக் கட்டுப்பாட்டாளரக்கள நிறுவுதல், 

நபாக்குவரத்து நிரவ்ாகதத்ிற்காக 

0.6 0.3 
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ஃபிளாகரக்ள் சகாண்ட வாகன 
நிறுத்துமிடம். 

7 சாகல பராமரிப்பு - இழுகவ சாகல 
பராமரிப்பு, அணுகுமுகற சாகலயின் 
வழக்கமான துகடப்பு மற்றும் பராமரிப்பு 

0.1 0.3 

பகுதி -கமாத்தம் (A) 1.5 2.4 

8 நநாசனகலப் பயன்படுத்தி 
கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட சவடிக்கும் 
சதாழில்நுட்பத்கத நமற்சகாள்வது 

0.5 1.7 

பகுதி -கமாத்தம் (B) 0.5 1.7 

9 நமற்பரப்பு நீநராட்டநமலாண்கம 
கட்டகமப்புகள் 

0.1 0.1 

பகுதி -கமாத்தம் (C) 0.1 0.1 

EC, சுரங்கத் திை்ைம் & DGMS நிபந்தரனரய கசயல்படுத்துதல் 

10 கழிவு நமலாண்கம - நசகரிப்பு மற்றும் 
அகற்றல் 

0.1 0.1 

11 நவலி மற்றும் பசுகம வகல வழங்கல் 2.2 0.1 

12 உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு - PPEகள் 
வழங்குதல், IME, PME, முதலுதவி  0.4 0.3 

13 அகடயாள பலகககள் -பாதுகாப்பு 
முன்சனசச்ரிக்கக பலகககள், EC 

நிபந்தகனகள் காட்சி பலகக 

0.2 0.0 

14 சிசிடிவி நகமராக்கள் சபாருத்துதல் 0.3 0.1 

15 சட்டரீதியான 

நபரக்ளின் ஊதியம் 
0.0 3.0 

பகுதி -கமாத்தம் (D) 3.2 3.5 

பசுரம வரளயம் ஏற்படுத்துதல் 

16 குத்தகக பகுதிக்குள் மரங்கள் நடுதல் )400 
எண்கள்( 0.8 0.1 

17 குத்தகக பகுதிக்கு  சவளிநய மரங்கள் 
நடுதல் )150 எண்கள்( 0.5 0.0 

பகுதி -கமாத்தம் (E) 1.3 0.2 

 ஆக கமாத்தம் 6.5 7.8 

EMP நடவடிக்கககளுக்கு ,மூலதனச ் சசலவின் கீழ் ரூ .6.50 லட்சம் 

ஒதுக்கப்படுகிறது .தவிர ,சதாடர ் சசலவின் கீழ் ஆண்டுக்கு ரூ .7.80 லட்சம் 
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சசலவிடப்படும் .மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் ,சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு நபான்றவற்றின் பராமரிப்புக்கான அகனத்து சதாடரச்ச்ியான 

சசலவுகளும் வருவாயில் இருந்து சசலவு சசய்யப்படும்  .  

10.4 முடிவுரர : 

நமற்கூறியவாறு பல்நவறு திட்ட அட்டவகணகள் மற்றும் சரியான நநரத்தில் 

சசயல்படுத்தும் நநாக்கங்களுடன் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

நமலாண்கமத் திட்டம் ,அப்பகுதியில் எதிரக்ால சுற்றுசச்ூழல் தரம் சட்டப்பூரவ் 

வரம்புகளுக்குள் பராமரிக்கப்படுவகத உறுதி சசய்யும் .நமநல 

விவரிக்கப்பட்டுள்ள சுற்றுசச்ூழல் நமலாண்கம உத்தி சதாழில்துகற 

வளரச்ச்ிகய நிரூபிக்கும் .அகனத்து சுற்றுசச்ூழல் கவகலகள் மற்றும் 

சபாருதத்மான தீரவ்ு நடவடிக்கககள் சரியாக திட்டமிடப்பட்டால் ,திட்டத்கதச ்

சுற்றியுள்ள உள்ளூர ் சமூகத்தின் வாழ்க்கக முகற மற்றும் வாழ்க்கக 

நிகலகமககள நமம்படுத்துவதற்கு ஓரளவு உதவும் . 

 

 * * * * * * 
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அத்தியாயம் -11  சுருக்கம் & முடிவு 

11.1 அறிமுகம் : 

திரு.க ொ.அ.இரொஜக ொபொல் அவர ்ள், விருதுந ர ் மொவட்டம் இரொஜபொளளயம் 

வட்டம், கமலூரத்ுளரசச்ொமிபுரம் கிரொமத்தில் சரக்வ எண் ள் 293/1A (பகுதி) & 

மற்றும் 293/2B(பகுதி) -ல்,  1.10.5 கெ ்கடர ்சுரங்  குத்தள  பரப்பளவில் உளட ல் 

மற்றும் கிரொவல்உற்பத்தி கசய்ய உள்ளொர.் முழு குத்தள ப்பகுதியும் 

திரு.க ொ.அ.இரொஜக ொபொல் வசம் உள்ளது. 

இந்த முன்கமொழியப்பட்ட உளட ல் மற்றும் கிரொவல் குவொரியின் மூலம் 5 

ஆண்டு ளு ்கு ஆழம் 26.0மீ வளர கவட்டிஎடு ்  திட்டமிடப்பட்ட அளவு ள் 

உளட ல் 64,390 மீ3  மற்றும் கிரொவல் 45,468 மீ3, இதற்கு எதிரொ  ஆழம் 21.0 மீ  வளர 

மட்டும்  உளட ல் 56,890 மீ3  மற்றும் கிரொவல் 45,468 மீ3  அனுமதி  சுற்றுசச்ூழல் 

ஆய்வு குறிப்பீட்டின் படி (ToR) அங்கீ ரி ் ப்பட்டுள்ளது. 

இந்த சுரங்   குத்தள யின் பரப்பு 5 கெ ்டர ்்கு குளறவொ  இருந்தும், 500மீ 

சுற்றளவில் உள்ள மற்ற சுரங்  குத்தள  ளளயும்  ண ்கிடும் கபொழுது 

கமொதத்மொ  5 கெ ்டர ்்கு கூடுதலொ  உள்ளதொல் இந்த திட்டம் பி1 கூட்டு 

வள  ்கு (B1 Cluster Category) உட்பட்டு MoEF & CC அறிவிப்பின்படி EIA/EMP 

அறி ்ள ளயத் தயொரித்தல் மற்றும் கபொது கபொதும ் ள்  ருத்து க ட்பு 

அவசியமொகிறது. .திட்டத்தின்  500மீ சுற்றளவில் அளமந்துள்ள குவொரி ளின் 

விவரங் ள் இளணப்பு -3 இல் க ொடு ் ப்பட்டுள்ளது தவிர , விரிவொ ் த்தில் மற்ற 

சுரங் ங் ள்  உள்ளன. பொரொ 7.3, அத்தியொயம்- VII இல் ஒட்டுகமொத்த  கூட்டு தொ ்  

ஆய்வு கமற்க ொள்ளப்பட்டு வழங் ப்பட்டுள்ளது . 

. 

11.1.1 சை்ைப்பூர்வ ஒப்புதல்கள்: 

வ.எண் ஒப்புதல் வழங்கியவர்  கடிதத்தின் எண் 
மற்றும் கததி 

குறிப்பு 
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1.  

அரசு அனுமதி 
கடிதம்  
(Precise area 
communication letter) 

உதவி இயக்குநர ்
புவியியல் மற்றும் 
சுரங்கத் துரற, 
விருதுநகர ்

KV1/932/2018-
கனிமம் கததி 
01.06.2019 

இரணப்பு-1 

2.  

சுரங்க திை்ை 
ஒப்புதல் (Mining 
Plan 

Approval ) 

உதவி இயக்குனர்,  
புவியியல் மற்றும் 
சுரங்கத்துரற, 
விருதுநகர ்

KV1/932/2019-
கனிமம், கததி 
15.10.2019 

இரணப்பு-2 

3.  

500மீ சுற்றளவில் 
உள்ள மற்ற 
குவாரிகளின் 
விவரங்கள் 

உதவி இயக்குநர் 
புவியியல் மற்றும் 
சுரங்கத் துரற 
விருதுநகர ்

KV1/932/2018-
கனிமம், கததி 
15.10.2019 

இரணப்பு-3 

11.1.2 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விண்ணப்பம்: 

விவரங்கள் விளக்கம் 

 SEIAA  தமிழ்நொடு, 
சுற்றுசச்ூழல் 
ஆய்வு குறிப்பீடு 
(ToR)   

கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.8743/SEAC/ToR 1052/2022 
கததியிை்ை 31.01.2022  . 

அடிப்பளட தரவு 
கச ரிப்பு 

கிரிகயை்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் & கன்சல்ைன்ை்ஸ், 
கசன்ரன, ககாரை காலத்திற்கான (மார்ச ்2022 முதல் 
கம 2022 வரர) 

EIA அறிவிப்பு 2006ன் படி, இது கதொடரப்ொன விதி ள் மற்றும் 

நளடமுளற ளின்படி, இந்த வளரவு EIA/EMP அறி ்ள  கபொது ஆகலொசளன ் ொ  

சமரப்்பி ் ப்படும். சுற்றியுள்ள கபொதும ் ள் மற்றும் கதொடரப்ுளடய பிற 

பங்குதொரர ்ளின்  ருத்து ள், மற்றும் ஆட்கசபளன ள் ஏகதனும் இருந்தொல், 

பரிசீலளன ்கு எடுத்து ் க ொள்ளப்படும் மற்றும் அதன் இண ்  அறி ்ள  SEIAA, 

தமிழ்நொடு இறுதி EIA/EMP அறி ்ள யில் சமரப்்பி ் ப்படும். 

11.2 திை்ைத்தின்  முக்கிய அம்சங்கள்: 

அை்ைவரண 0.1:தள விவரங்கள் 

விவரங்கள் விவரங்கள் 

திட்டத்தின் கபயர ்
திரு.ககா.அ.இராஜககாபால் உரைகல் மற்றும் 
கிராவல் குவாரி 

அளவு 1.105 கெக்கைர ்



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய  வரரவு அறிக்ரக-  
திரு.ககா.அ.இராஜககாபால் அவரக்ளின் உரைகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தரக பரப்பு  
1.105 கெக்கைர் – கமலூரத்ுரரசச்ாமிபுரம்    கிராமம், இராஜபாரளயம் வை்ைம்  ,விருதுநகர் மாவைை்ம்.  
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விவரங்கள் விவரங்கள் 

முன்கமொழியப்பட்ட 
உற்பத்தி 

5 ஆண்டுகளுக்கு உரைகல் 56,890 மீ3  மற்றும் 
கிராவல் 45,468 மீ3  ஆழம் 21.0 மீ  வரர மை்டும். 

கிரொமங் ள் கமலூர்துரரசச்ாமிபுரம் 

கதெசில் இராஜபாரளயம் 

மொவட்டம் விருதுநகர ்

நிளல தமிழ்நாடு 

அட்சகரள  9° 21' 50.40”N  முதல் 9° 21' 53.70”N   

தீர ்் கரள  77 ° 26' 26.00”E முதல் 77 °26' 31.33”E 

கடொகபொஷீட ் 58 ஜி / 9 

நிலத்தின் வள  கசாந்த பை்ைா நிலம் 

நிலப்பரப்பு 
கமன்ரமயான சமகவளி நிலப்பரப்பு, வறண்ை 
நிலங்கள். 

அணு ல் 

NH-744 இராஜபாரளயம் – சிவகிரி இரைகய உள்ள 

கதசிய   கநடுஞ்சாரல இருந்து, இரணக்கும் 
கதவிபை்ைணம் சாரலயில் இருந்து குத்தரக 
பகுதிரய அணுகலாம். 

அருகிலுள்ள ரயில் 
நிளலயம் 

இராஜபாரளயம் ரயில் நிரலயம் – 16km – வ.கி 

அருகில் உள்ள 
விமொன நிளலயம் 

மதுரர - 100 கிமீ - வ.கி 

அை்ைவரண0.2: ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் அரமப்பு 

விவரங்கள் விவரங்கள் 

அருகிலுள்ள மு ்கிய 

நீரந்ிளல ள் 

விவரங்கள் தூரம்   கி.மீ திரச 

கதவி ஆறு 1.9 கிழக்கு 

நாகரர ஆறு 4.7 வ.கம 

வைமரல ஆறு 6.0 கிழக்கு 

ககாம்ரப  ஆறு 7.1 கத. கம 

பிரவடி ஆறு 7.6 வ. கி 

மணமாகி ஆறு 8.8 வ. கி  

கதொல்லியல் மு ்கியத்-
துவம் வொய்ந்த இடங் ள், 

நிளனவுச ் சின்னங் ள் 
அறிவி ் ப்பட்டது 

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்ரல. 
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விவரங்கள் விவரங்கள் 

வரலொற்று மற்றும் 

சுற்றுலொ ஆரவ்முள்ள 

உள்ளூர ்இடங் ள் 

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்ரல 

சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் 
பகுதி ள், வனவிலங்கு 
பொது ொப்பு சட்டம், 1972 

இன் படி பொது ொ ் ப்பட்ட 
பகுதி ள் (புலி ள் 
 ொப்ப ம், யொளன ள் 
 ொப்ப ம், உயிர ்் 

க ொளங் ள், கதசிய 
பூங் ொ ் ள், வனவிலங்கு 
சரணொலயங் ள், சமூ  
இருப்பு ் ள் மற்றும் 
பொது ொப்பு இருப்பு ் ள்)  

• கநல்ரல வனவிலங்கு சரணாலயம்  

                 – 4.6  கிமீ     கமற்கு 

 

 

 

• ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்  -கமகமரல புலிகள் 

காப்பகம் (SMTR) -  6.3    கிமீ  வ.கம 

ஒது ் ப்பட்ட / 

பொது ொ ் ப்பட்ட  ொடு ள் 

• சிவகிரி காப்புக்காடு – 4.7  கிமீ     கமற்கு 

• கசத்தூர்  காப்புக்காடு – 6.6  கிமீ  வ.கம 

பொது ொப்பு துளற 

இடங் ள்  

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்ரல 

நில அதிரவ்ு மண்டலம் மண்ைலம் - II (குரறந்த கசயலில்) 

பகுதியில் உள்ள பிற 

கதொழில் ள் 

கிரஷர்கள், உரைகல் குவாரிகள் தவிர, கவறு 

எந்த கபரிய கதாழில்-களும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

இல்ரல. 

அை்ைவரண0.3: கதாழில்நுை்ப விளக்கம் 

விவரங்கள் விவரங்கள் 

கமொதத்  னிம 

இருப்பு ள் 

உரைகல்–2,16,160  மீ3
 

கிராவல் –   64,848 மீ3
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விவரங்கள் விவரங்கள் 

கவட்டிகயடு ்  ் 

கூடிய  னிம 

இருப்பு ள் 

உரைகல்–56,890 மீ3
 

கிராவல் – 45,468 மீ3
 

சுரங் ம் 

கவட்டிகயடு ்கும் 

முளற 

இயந்திரமயமாக்கப்பை்ை திறந்த கவளி சுரங்கம்.  

பயன்படுத்தும் முரற  - ஜாக்ொமர், கம்ப்ரசர், 

கவடித்தல், எக்ஸ்கவை்ைர், டிப்பர்/லாரி 

உற்பத்திதிறன் 
வருைம் 

உரைகல் மீ3 

 

கிராவல்மீ3 

 

1. 13,015 18,558 

2. 11,475   7,038 

3. 10,800   6,624 

4. 10,800 6,624 

5. 10,800    6,624 

கமாத்தம் 56,890 45,468 
 

 ழிவு உருவொ ் ம் 

மற்றும் கமலொண்ளம 

இந்த திை்ைத்தில் இருந்து கவை்டிகயடுக்கக் கூடிய 

அரனத்து கனிம இருப்புகள்கை்டுமானப் 

பணிகளுக்காக பயன்படுத்தப்படும்என்பதால் 

இந்த குவாரி கசயல்பாை்டில் எந்த கழிவு 

உற்பத்தியும் எதிரப்ார்க்கப்பைவில்ரல. 

சுரங் த்தின் 

அதி பட்சஆழம் 

 

5 ஆண்டுகள் - 21 மீ வரர 

 

கவளலயொட் ளின் 

எண்ணி ்ள  

கநரடியாக – 10, மரறமுகமாக – 50நபர்கள் 

கபொ ்குவரத்து முளற சாரல வழியாக 

தண்ணீர ்கதளவ 6 KLD 

நீர ்ஆதொரம் 

இந்த திை்ைத்திற்கான கமாத்த நீர் கதரவ 6KLD ஆக 

இருக்கும். ஆரம்பத்தில் கவளி இைங்களிலிருந்து 

கபறப்படும். பின்னர் சுரங்க பகுதியில் 
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விவரங்கள் விவரங்கள் 

கசகரிக்கப்பை்ை மரழநீர் இந்த கதரவக்கு 

பயன்படுத்தப்படும். 

மின்சொர கதளவ 

அரனத்து உபகரணங்களும் டீசல் மூலம் 

இயக்கப்படும்.  பணிமரன, அலுவலகம் மற்றும்   

ஓய்வு அரற கபான்றரவகாண மின் கதரவ,  

மாநில மின் கதாகுப்பிலிருந்து கபறப்படும். 

குத்தள  அனுமதி 

 ொலம் 

5 ஆண்டுகள் 

திட்ட கசலவு ரூ. 47,12,380/- 

11.3 தற்கபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் சூழல்: 

11.3.1  கபாது: 

சுற்றுசச்ூழல் காடுகள் மற்றும்காலநிரலமாற்றம்அரமசச்கம்(MOEF & CC), 

இந்திய தரக்கை்டுப்பாடு நிறுவனம் (IS Code) வழிகாை்டுதல் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு குறிப்பீடுகளின் படி(TOR), தற்கபாரதய சுற்றுசச்ூழல் 

ஆய்வு, குளிர்காலம், டிசம்பர் -21 முதல் பிப்ரவரி 2022 வரர திரை்ைப்பை்டுள்ளன.  

இந்த சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுக்காக கூை்டு சுரங்க குத்தரக பகுதி (core zone) 

மற்றும் அரத சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு பகுதி(buffer zone) எடுத்து 

ககாள்ளப்பை்டுள்ளது. 

11.3.2 சமூக -கபாருளாதார நிரல: 

2011 கமற்ககாள்ளப்பை்ை அரசாங்க மக்கள் கதாரக கணக்ககடுப்பின்படி10 

கி.மீ சுற்றளவில் விருதுநகர் மற்றும் (திருகநல்கவலி)   கதன்காசி  

மாவை்ைத்திற்குை்பை்ை 10-கி.மீ சுற்றளவில் ஆய்வுப் பகுதியின் விவரம் கீகழ 

ககாடுக்கப்பை்டுள்ளது: 
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அை்ைவரண 11.3: ஆய்வுப் பகுதி விவரக்குறிப்பின் கதாகுப்பு 

வ. 
எண்.    

கிராமங்களின் 
எண்ணிக்ரக 

நகர்புறங்களின் 

எண்ணிக்ரக    தாலுகா மாவை்ைம் 

1 12 2 இரொஜபொளளயம் 

விருதுந ர ்2 1 - விருதுந ர ்

3 1 - சிவ ொசி  
4 8 2 சிவகிரி திருகநல்கவலி 

(கதன் ொசி) 5 1 - சங் ரன்க ொவில் 

Total 23 4   

 

அை்ைவரண0.4: ஆய்வுப் பகுதியின் 

சமூக, கபாருளாதார மற்றும் மக்கள்கதாரக விவரக்குறிப்பு 

 

விவரங் ள்    ம ் ள்கதொள   சதவிகிதம் (%) 
1. மக்கள் கதாரகவிபரம்  

ஆண்கள் 90635 49.60 

கபண்கள் 92101 50.40 

கமாத்தம் 182736 100 

2. சமூகவாரியான மக்கள் கதாரகவிபரம் 

தாழ்த்தப்பை்கைார் 45970 25.16 

பழங்குடியினர் 835 0.46 

மற்றவர்கள் 135931 74.39 

கமாத்தம் 182736 100 

3. எழுத்தறிவுவாரியான மக்கள் கதாரகவிபரம் 

எழுத்தறிவு கபற்ற ஆண்கள் 68646 37.57 

எழுத்தறிவு கபற்ற கபண்கள் 55261 30.24 

கமாத்த எழுத்தறிவு கபற்ற மக்கள் 
கதாரக 

123907 67.81 

மற்றவர்கள் - ஆண்கள் 21989 12.03 

மற்றவர்கள் - கபண்கள் 36840 20.16 

மற்றவர்கள் - கமாத்தம் 58829 32.19 

கமாத்தம் 182736 100 

4. கதாழிலாளர்கள் கை்ைரமப்பு விபரம் 

கமாத்தம் முக்கிய கதாழிலாளர்கள் 85219 46.60 

கமாத்த குறு கதாழிலாளர்கள் 11817 6.50 

கமாத்த கதாழிலாளர்கள் 97,036 53.1 
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விவரங் ள்    ம ் ள்கதொள   சதவிகிதம் (%) 
மற்றவர்கள் 85700 46.90 

கமாத்தம் 182736 100 

 

 

11.3.2.1  மாதிரி ஆய்வு: 

அருகிலுள்ள கிரொமங் ளு ்குச ் கசன்று ம ் ளின் சமூ -கபொருளொதொர 

அம்சங் ள் மற்றும் கதளவ ளள அறிந்து க ொண்டனர.் தற்கபொதுள்ள சமூ -

கபொருளொதொர சூழ்நிளல ஆய்வு கசய்யப்பட்டு, CER கசயல்பொடு ளும் 

முன்கமொழிபவரு ்கு பரிந்துளர ் ப்படுகிறது. ஆய்வு விவரங் ள் பாரா 3.2.4, 

அத்தியாயம் - III இல் ககாடுக்கப்பை்டுள்ளன . 

11.3.3 தற்கபாதுள்ள  சுற்றுசச்ூழல் தரம்: 

அடிப்பளட  ண் ொணிப்பு குளிர்காலம், (டிசம்பர் -21 முதல் பிப்ரவரி 2022 வரர) 

கமற்ககாள்ளப்பை்ைது. அதன் விவரங் ள் கீகழ க ொடு ் ப்பட்டுள்ளன: 

அை்ைவரண0.5: அடிப்பரை தரவு 

A) வானிரல தரவு 

அளவுரு ் ள் குரறந்தபை்சம் அதிகபை்சம் 

கவப்பநிளல 0 c இல் 21.1 36.4 

% இல் ஈரப்பதம் 36.0 98.0 

 ொற்றின் கவ ம் கிமீ/மணியில் <1.8 20.9 

மு ்கிய  ொற்று திளசயில் இருந்து NE 

B) சுற்றுப்புற  ொற்றின் தரம்  ண் ொணிப்பு இடம் - 6 இடங் ள் 

அளவுரு முடிவு (µg/m3) *வரம்பு 
(µg/m3) இடம் குத்தள  பகுதி ஆய்வுப் பகுதி 

நுண்து ள் ள் (அளவு <10 µm) 60.2 – 84.4 43.1 – 69.7 100 

நுண்து ள் ள் (அளவு <2.5 µm) 29.5 – 45.2  20.3 – 36.2 60 

சல்பர ்ளட ஆ ்ளசடு (SO 2 ஆ  ) 5.2 – 6.6  4.2 – 8.6 80 

ளநட்ரஜன் ளட ஆ ்ளசடு (NO 2 ஆ  ) 7.6 – 10.1  6.6 – 10.3 80 

முடிவு: PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றிற் ொன தற்கபொளதய சுற்றுப்புற  ொற்றின் 
தர நிளல ள், 100 µg/m3, 60 µg/m3, 80 µg/m3 & 80 µg/m3 என்ற NAAQ தரநிளல ள் 
பரிந்துளர ் ப்பட்ட CPCB வரம்பு ளு ்குள் உள்ளன. எல்லொ இடங் ளிலும் உள்ள CO 
மதிப்பு ள்  ண்டறிய ்கூடிய வரம்பு ்கு ் கீகழ இருப்பது  ண்டறியப்பட்டது. ஆய்வுப் 
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பகுதியில் உள்ள சிலி ் ொ மதிப்பு ள்  ண்டறிய ்கூடிய வரம்பு ்கு ் கீகழ 
 ொணப்படுகின்றன. ( ண்டறிதல் வரம்பு - 0.05 mg/m3) 
C) நீர் தரம் கண்காணிப்பு இைம் - 5 இடங் ள் 

அளவுரு விரளவாக *வரம்பு (µg/m3) 
pHமதிப்பு 7.01 – 7.89 6.5-8.5 

கமொத்த  ளரந்துள்ள து ள் ளின் 
அளவு, (மிகி/லி) 

496 – 1100 

2000 

குகளொளரடு (மிகி/லி) 56.7 – 362  1000 

கமொத்த  டினத்தன்ளம (மிகி/லி) 84 – 521  600 

கமொத்த  ொரத்தன்ளம (மிகி/லி) 223– 492  600 

சல்கபட்(மிகி/லி) 21.7 – 268  400 

இரும்பு (மிகி/லி) 0.05 – 0.14 0.3 

ளநட்கரட்(மிகி/லி) 1.61 – 10.9 45 

ஃபுகளொளரடு (மிகி/லி) 0.14 – 0.66 1.5 

முடிவு: குடிநீர ் விவர ்குறிப்பு ளின்படி மொற்று ஆதொரம் இல்லொத நிளலயில், நிலத்தடி 
நீரின் நீரின் தரம் IS: 10500 விதிமுளற ளின் பரிந்துளர ் ப்பட்ட அனுமதி ் ப்பட்ட 
வரம்பு ளு ்குள் இருப்பது  ண்டறியப்பட்டது. 
D) இரரசச்ல் நிரலகள் கண்காணிப்பு இைம் - 6 இடங் ள் 

அளவுரு 

முடிவு dB(A) 
*வரம்பு (µg/m3) 

நாள் சமமானது இரவு சமமான 

மு ்கிய 
மண்டலம் 

50.5 40.2 90 

இளடப்பகுதி 43.9 – 47.7 39.3 – 42.5 
பகல் சமன்- 55dB(A), 
இரவு சமன் - 45dB(A) 

* CPCB வகுத்துள்ளபடி கதொழில்துளற கதொழிலொளர ்ளு ்கு அனுமதி ் ப்பட்ட சத்தம் (8 
மணிகநர கவளிப்பொடு கநரத்தில்). MoEF&CC விதிமுளற ளுடன் ஒப்பிடும் கபொது, 
 ண் ொணி ் ப்படும் சுற்றுப்புற இளரசச்ல் அளவு ள் கபொதுவொ  வரம்பு மதிப்பு ளு ்குள் 
இரு ்கும். 
இ) மண்ணின் தரம் கண்காணிப்பு இைம் - 3 இடங் ள் 

அளவுரு மதிப்புகளின் வரம்பு 

25°C இல் pH 7.31 – 7.73 

மின்  டத்துத்திறன் (µmho/cm) 23.71 – 77.35 

 ரிமப் கபொருட் ள் (%) 0.62 – 1.21 

கமொத்த ளநட்ரஜன் (மிகி/கிகலொ) 98.8 – 157 

பொஸ்பரஸ் (மிகி/கிகலொ) 1.59 – 2.28 

கசொடியம் (மிகி/கிகலொ) 342 – 479 

கபொட்டொசியம் (மிகி/கிகலொ) 656 - 820 
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முடிவு: கச ரி ் ப்பட்ட மற்றும் பகுப்பொய்வு கசய்யப்பட்ட 3 மொதிரி ளின் மண்ணின் தர 
தரவு அட்டவளண எண் - 3.17 இல் வழங் ப்பட்டுள்ளது. 

F) நிலச ்சூழல்: 

ஆய்வுப் பகுதியில் நில பயன்பொட்டு முளற குறித்த தற்கபொளதய ஆய்வு ்கு, 

கதொளலநிளல உணரத்ிறன் கசயற்ள  ்க ொள் தரவு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

10 கிமீ ஆய்வுப் பகுதி  சுற்றியுள்ள நில பயன்பொட்டு வள  ளின் மதிப்பிடப்பட்ட 

பகுதி கீகழ க ொடு ் ப்பட்டுள்ளது: 

அை்ைவரண0.6: 10 கிமீ தாங்கல் மண்ைலத்தில் நில பயன்பாடு 

வ.எண் நில  பயன்பாடு வரக அம்சம் பகுதி (ச.கி.மீ.) சதவிதம் 

1 விவசொயம்/ கதொட்டம் 38.64 12.21 

2 தரிசு நிலம் 41.09 12.98 

3 புதர ்ள் க ொண்ட நிலம் 36.00 11.37 

4 புதர ்ள் இல்லொத நிலம் 70.78 22.36 

5 நீரந்ிளல ள் 15.40 4.86 

6 குடியிருப்பு பகுதி   5.94 1.88 

7 சுரங் ப் பகுதி/ கதொழில்துளற 3.52 1.11 

8 வனப் பகுதி 105.13 33.23 

 கமொத்தம் 316.50 100 

கமற்கூறிய அட்டவளணயில் ஆய்வுப் பரப்பில் 12.21% விவசொய நிலமொ வும், 12.98% தரிசு 

நிலமொ வும் உள்ளது. அளதத் கதொடரந்்து 11.37% புதர ்ள், 22.36% புதர ் இல்லொத 

நிலமொ வும், 33.23% வனப்பகுதியொ வும், மீதமுள்ளளவ பிற நிலப் பயன்பொட்டு 

வள  ளின் கீழும் உள்ளன. 

ஜி) உயிரியல் சூழல்: 

தாவரங்கள்: குத்தள  பகுதி வனமற்ற, தனியொர ்நிலம். குத்தள  பகுதி பொளற 

மற்றும் புதர ் நிளறந்த பகுதியுடன் கவளிப்படுகிறது. குத்தள  பகுதியில் 

ப்கரொகசொபிஸ் ஜூலிஃப்களொரொ ஆதி ் ம் கசலுத்துகிறது. ளமய மண்டலத்தில் 

 ொணப்படும் தொவரங் ளின் விரிவொன பட்டியல் அட்டவளண எண் - 3.22 இல் 

க ொடு ் ப்பட்டுள்ளது. தொங் ல் மண்டலத்தில் ஆதி ் ம் கசலுத்தும் இனங் ள் 

அ ொசியொ ஆரிகுலிஃபொரம்ிஸ் அசொடிரொ ்டொ இண்டி ொ, கபொரொசஸ் 

ஃபிளொகபல்லிஃபர,் அ ொசியொ நிகலொட்டி ொ, அல்பிசியொ கலகப ், அ ொசியொ 
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லுக ொஃப்களொயொ, ப்கரொகசொபிஸ் ஜூலிஃப்களொரொ ஆகியளவயும் 

 ொணப்படுகின்றன. 

விலங்கினங்கள்: பசு ் ள், எருளம ள், நொய் ள், பூளன ள் கபொன்ற வளரப்்பு 

விலங்கு ள் கபொதுவொ  ்  ொணப்படுகின்றன. குத்தள  மற்றும் 10 கிமீ தொங் ல் 

மண்டலம் கமற்கு கதொடரச்ச்ி மளல ESA எல்ளலயில் வரொது.  ள ஆய்வின் கபொது 

எந்த  ொட்டு பொலூட்டி இனமும் கநரடியொ  ்  ொணப்படவில்ளல. ளமய & 

இளடய  மண்டலதத்ில் அட்டவளண I இனங் ள் எதுவும் இல்ளல. தொங் ல் 

மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கு இனங் ளின் விரிவொன பட்டியல் அட்டவளண எண் - 3.27 , 

அத்தியொயம் - III இல் க ொடு ் ப்பட்டுள்ளது . 

H) நீரியல் ஆய்வு: 

சுரங்  குத்தள  ்கு விண்ணப்பிதத் பகுதி கமன்ளமயொன சமகவளி 

நிலப்பரப்பொகும். ளமயப் பகுதியில் கபரிய நீரந்ிளல எதுவும் இல்ளல. குதத்ள  

பகுதியின் கதற்கு பகுதியில் 230மீ கதொளலவில் ஒரு  ண்மொய்  உள்ளது. தவிர, 

குத்தள ப் பகுதியின் கிழ ்குப் பகுதியில் 1.9 கிமீ கதொளலவில் கதவி ஆறு 

அளமந்துள்ளது. இந்திய நிலப்பரப்பு வளரபடங் ளின்  ண ்க டுப்பில் இருந்து 

தயொரி ் ப்பட்ட வடி ொல் வளரபடம், கடன்ட்ரிடி ் வடிவதத்ில் இயங்கும் சில 

நீகரொளட ள் இருப்பளத ்  ொட்டுகிறது. 

 

தமிழ்நொடு, விருதுந ர ்மொவட்டம், ரொஜபொளளயம் கதொகுதி ் ொன ஆழம் முதல் 

நீரம்ட்டத்திற் ொன கபொதுவொன கபொ ்கு, இந்தியொ-WRIS, நீரவ்ளத் துளற, ஜல் ச ்தி 

அளமசச் த்திலிருந்து கபறப்பட்ட தரவு ளிலிருந்து கபறப்பட்டது. 

 

ஆய்வுப் பகுதியில், ஆழ்துளள ் கிணறு ள் மூலம் ஆழமற்ற நீரந்ிளலயும், குழொய் 

கிணறு ள் மூலம் ஆழமொன நீரந்ிளலயும் உருவொ ் ப்படுகிறது. ஆழமொன 

மட்டங் ளில் சொதத்ியமொன எலும்பு முறிவு ள் ஏற்படுவளத நிலதத்டி நீர ்

கவளிப்படுத்தியுள்ளது. இப்பகுதியில் உள்ள கதொட்டி ளில் கச ரி ் ப்படும் 

மளழ நீர,் பருவமளழ ்கு பிந்ளதய  ொலத்தில் நல்ல நீரொதொரமொ  

கசயல்படுகிறது. கிணறு ளில் தண்ணீர ் மு ்கியமொ  பருவமளழ ்குப் பிறகு 
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கிளட ்கும் மற்றும் க ொளடயில் அது குளறகிறது. ஆழ்துளள கிணறு ள் 600 அடி 

ஆழத்தில் உள்ளன, கமலும் ஆழமொன நீர ் மட்டங் ளில் மட்டுகம ம சூல் 

சிறப்பொ  இரு ்கும் என்பளத இது பிரதிபலி ்கிறது. 

 

நிலத்தடி நீர ் மு ்கியமொ  நுண்ணிய மண்ணில் ஏற்படுவது வொனிளல 

அடு ்கு ள், மி  ் குளறவொன அளவு நிலத்தடி நீர ்கமொசமொ  உளடந்த அடு ்கு 

வழியொ  ஊடுருவுகிறது. கிளட ்  ்கூடிய த வல் ள் மற்றும் புவி இயற்பியல் 

ஆய்வு ளின் அடிப்பளடயில், திட்டப் பகுதி 50 மீட்டர ்வளர கமொசமொன நிலத்தடி 

நீர ் திறன் க ொண்டதொ  ்  ருதப்படுகிறது. தவிர, சுரங் ப் பகுதி  டினமொன 

 சச்ிதமொன பொளற ளள ் க ொண்டுள்ளது, சுரங் த்திற்குள் கபரிய நீர ்  சிவு 

எதிரப்ொர ்் ப்படவில்ளல. அருகிலுள்ள கவளல கசய்யும் சுரங் ங் ளில் இருந்து, 

அத்தள ய  சிவு  ொணப்படவில்ளல. 

 

  

11.4 எதிரப்ார்க்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு  

நைவடிக்ரககள்: 

11.4.1 கபாது: 

இந்தத் திட்டத்தில் உளட ல் மற்றும் கிரொவல்,  இயந்திரமயமொ ் ப்பட்ட திறந்த 

கவளி சுரங் ம் முளறயில்  கவட்டி எடு ் ப்படும் . சுரங் ம் மற்றும் அதனுடன் 

கதொடரப்ுளடய கசயல்பொடு ளின் கபொது இந்தச ் சுரங் த்தொல் ஏற்படும் 

பொதிப்பு ள்  ொற்று, நீர,் ஒலி, நில அதிரவ்ு, நிலம், கபொ ்குவரத்து கபொன்ற பல்கவறு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறு ள் கதொடரப்ொ  ஆய்வு கசய்யப்பட்டு, அதன் விவரங் ள் இந்த 

அத்தியொயத்தில் விரிவொ  விவரி ் ப்பட்டுள்ளன. இந்த திட்டதள்த 

கபொறுத்தவளர, அதி ப்படியொன வருடொந்திர உற்பத்தி திறன் மற்றும்  கமொத்த 

சுரங்  பகுதி ்கு மதிப்பீடு கசய்யபட்டுள்ளதொல். கமொத்த சுரங்   குத்தள  

 ொலத்திற்கு கபொருந்தும். 
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11.4.2 காற்று சூழல் : 

சுரங் ம் மற்றும் அதனுடன் கதொடரப்ுளடய நடவடி ்ள  ள்  ொரணமொ  

இப்பகுதியில்  ொற்று மொசுபொட்டின் மு ்கிய ஆதொரங் ள், துளளயிடுதல் மற்றும் 

கவடிதத்ல், சுரங் ப்பணி ள் கமற்க ொள்ளும் கபொழுது, எஸ் கவட்டர ் மற்றும் 

டிப்பர ்ள்/ லொரி ள் இய ்கும் கபொழுது, லொரி கபொ ்குவரத்து கபொன்ற பல்கவறு 

கசயல்பொடு ளொல் சுரங் த்தில் உற்பத்தியொகும். தவிர, டீசலில் இயங்கும் சுரங்  

உப ரணங் ள்,  ம்ப்ரசர ்ள், கஜனகரட்டர ்கசட் கபொன்றவற்றிலிருந்து SO2, NOx, 

CO கபொன்றவற்றின் உமிழ்வின் விளளவொ வும் வொயு கவளிகயற்றம் 

ஏற்படுகிறது. சுரங்  நடவடி ்ள  ளொல்  ொற்றின் தரத்தில் ஏற்படும் பொதிப்ளப ் 

 ட்டுப்படுதத் பின்வரும் நடவடி ்ள  ள் கமற்க ொள்ளப்படும்.  

அை்ைவரண0.7: தணிப்பு நைவடிக்ரககள் - காற்று சூழல் 

வ.எண் கசயல்பாடு தணிப்பு நைவடிக்ரககள் 

1 துளளயிடுதல் 

நல்ல நிளலயில் டிரில் பிட் ளின் பயன்பொடு 

துளளயிடும் துளள ளள ஈரமொன துணியொல் மூடுதல் 

துளள ளள துளளயிடுவதற்கு கூரள்மயொன 
துரப்பண பிட ்ளின் பயன்பொடு. 
அதி  தூசி மற்றும் பொதி ் ப்பட்ட பகுதி ளில் 
பணிபுரியும் கதொழிலொளர ்ளு ்கு தூசி வடி ட்டி ள் / 
மு மூடி ளள வழங்குதல். 

2 கவடிதத்ல் 

நன்கு வடிவளம ் ப்பட்ட பிளொஸ்டிங் அளவுரு 

கவடிப்பதற்கு கபொருத்தமொன கவடிமருந்து ளளப் 
பயன்படுத்துதல்  
அதி   ொற்று வீசும்  ொலங் ளில் கவடிப்பளதத ்
தவிரப்்பது  
தூசி உருவொ ் ம், ஒலி மற்றும் அதிரவ்ு அளளவ 
பரிந்துளர ் ப்பட்ட வரம்பு ளு ்குள் ளவத்திரு ்  
கநாகனல் மூலம்  ட்டுப்படுத்தப்பட்ட கவடி ்கும் 
நுட்பங் ளளப் பயன்படுத்துதல். 

3 
எஸ் கவட்டர ்
இய ்கும் 
கபொழுது 

உற்பத்தியொளரின் வழி ொட்டுதல் ளின்படி அளனத்து 
இயந்திரங் ள் இய ் ப்படும் 

ஆபகரட்டர ்க பினு ் ொன அளடப்பு ள். 
பொது ொப்பு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அளவுரு ் ள் குறித்து 
ஆபகரட்டர ்ளு ்கு கபொதுமொன பயிற்சி அளித்தல். 
உப ரணங் ளின் சரியொன பரொமரிப்பு. 
டம்பர ்ளில் அதி  சுளம ளளத் தவிரத்த்ல். 
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4 கபொ ்குவரத்து 

சுரங்  பணியின் கபொது சொளல ளில் தண்ணீர ்
கதளிப்பொன் மூலம் நீர ் கதளித்து தூசு ள் 
கவளிவரொவண்ணம் தடுதத்ல் 

கபொ ்குவரத்து சொளல மற்றும் பிற சொளல ளள 
முளறயொ  பரொமரித்தல் 

குத்தள யில் இருந்துவொ னம் கவளிகயறும் 
பகுதியில் டயர ் தண்ணீர ் கதளிப்பொன் வசதிளய 
அளமத்தல் 

டிப்பர ்ளில் அதி  பொரம் ஏற்றுவளதத் தவிரத்த்ல் 

 ல் க ொண்டு கசல்லும் வொ னத்தில்  இருந்துதூசு 
கவளிவரொவண்ணம் தொரப்்பொலின் மூலம் மூடி 
க ொண்டு கசல்லுதல் 

வழ ் மொன மற்றும் முளறயொன தடுப்பு பரொமரிப்பு 
அட்டவளண ள் மூலம் வொ ன உமிழ்வு ள் 
 ட்டுப்படுதத்ப்படும் மற்றும் உமிழ்வு மதிப்பு ளள 
உறுதி கசய்வதற் ொ  டீசல் புள  மீட்டர ் ருவி மூலம் 
உமிழ்வு கசொதளன ள் கசய்யப்படுதல். 

5 மற்றளவ ள் 

சுரங் ப்பகுதி, சொளல மற்றும் சொத்தியமொன இடத்தில் 
அடரந்்த மரங் ளள வளரத்்து பசுளமவளளயம் 
ஏற்படுத்துதல் 

குத்தள ப் பகுதியின் கதற்குப் பகுதியில் கசல்லும் 
ஓளட ்கு 10மீ பொது ொப்பு தூரம் விடப்பட்டுள்ளது. இந்த 
பகுதியில் த ர ஷீட் அளம ் ப்படும். குதத்ள  
சுற்றளளவச ் சுற்றி மற்ற ப ் ங் ளிலும் பசுளம 
வளல அளம ் ப்படும். 

இந்த அளனத்து நடவடி ்ள  ளளயும் கதொடரந்்து கசயல்படுதத்ப்பட்டு 

சுற்றுசச்ூழலில் கபறிதளவு தொ ் ம் ஏற்படொமல்  ொற்றின் தன்ளம 

பொது ொ ் ப்படும். 

முன்கமொழியப்பட்ட திட்டத்தின்  ொரணமொ   ொற்றின் தரத்தில் ஏற்படும் 

தொ ் ம், கல ்ஸ் சுற்றுசச்ூழல் கமன்கபொருளொல் உருவொ ் ப்பட்ட AERMOD View 

Gaussian Plume Air Dispersion Model ஐப் பயன்படுத்தி மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது 

நிளலயொன  ொசியன் ப்ளூம் சிதறளல அடிப்பளடயொ  ் க ொண்டது. (PM10),  

சுவொசி ்கும் நுண் மித ்கும் து ள் ள் (PM 2.5 ) மொதிரி உருவ ப்படுத்துதல் ள் 

 ணினி மொதிரி ள் மூலம் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது . தளர நிளல கசறிவு (GLC) 

மணிகநர வொனிளல தரவு ளளப் பயன்படுத்தி  ண ்கிடப்பட்டுள்ளது. 
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சுரங்  நடவடி ்ள  ்குப் பின்பும்  ொற்றில் சுவொசி ்கும் மித ்கும் 

து ள் ளின் அளவு (PM10) 55.8 g/m3 முதல் 86.00 g/m3 ஆ வும், சுவொசி ்கும் நுண் 

மித ்கும் து ள் ளின் அளவு (PM2.5)  26.8 g/m3 முதல் 46.2 g/m3 ஆ  இரு ்குமொறு 

 ண ்கிடப்பட்டுள்ளது. இது சுரங்  நடவடி ்ள  ்கு பின்னும்  மத்திய 

மொசு ் ட்டுப்பொடு வொரியதத்ொல் நிரண்யி ் ப்பட்ட சுவொசி ்கும் மித ்கும் 

து ள் ள் (அதொவதுPM10- 100µg/m3), PM2.5- 60µg/m3),  

வரம்பிற்கு உட்பட்கட இரு ்கும் என  ண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

இந்தச ் சுரங் த்தில் சுற்றுசச்ூழளலப் பொது ொப்பதற் ொ  கமலொண்ளமத ்

திட்டங் ளள ்  டுளமயொ  அமலொ ்குதல் மற்றும் கதளவ ்க ற்ப சரியொன 

நடவடி ்ள  ளள எடுப்பதற் ொ   ொற்றின் தர ்  ண் ொணிப்பு 

கமற்க ொள்ளப்படும். அளனத்து தணிப்பு நடவடி ்ள  ளளயும் திறம்பட 

கசயல்படுத்துவதன் மூலம், இந்த குதத்ள  பகுதியில் சுரங்  கசயல்பொடு 

 ொரணமொ   ொற்றின் தரத்தில் கபறிதளவு தொ ் ம் ஏற்படொமல்  ொற்றின் 

தன்ளம பொது ொ ் ப்படும். 

11.4.3  நீர் சூழல்: 

தண்ணீர ்கதளவ: இந்த திட்டத்திற் ொன கமொதத் நீர ்கதளவ 6.0 KLD, இதில் குடிநீர ்

மற்றும் இதர கதளவ ்கு 1.0 KLD, தூசிளய அட ்குவதற்கு நீர ்கதளித்தல் (Water 

Sprinkling) 4.0 KLD மற்றும் பசுளமப்கபொரள்வ வளரத்த்ல்(Green Belt) 1.0 KLD 

ஆகியளவ அடங்கும் . முதலில் கவளி இடங் ளிலிருந்து இருந்து தண்ணீர ்

கபறப்படும். பின்னர ் சுரங் த்தில் கச ரி ் ப்பட்ட மளழ நீர ்

பயன்படுதத்ப்படும். 

மொசுபொட்டின் கசயல்பொடு / ஆதொரம், அதன் தொ ் ம் / விளளவு, 

முன்கமொழியப்பட்ட  ட்டுப்பொட்டு நடவடி ்ள  ள் கீகழ விள ் ப்பட்டுள்ளன: 

அை்ைவரண0.8: தணிப்பு நைவடிக்ரககள் - நீர் மாசுபாடு 

வ.எ
ண் 

ஆதாரம் விரளவு தணிப்பு நைவடிக்ரககள் 
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ஏ 
தண்ணீர ்
பயன்பொடு 

 ழிவு நீர ்
உருவொ ் 

ம் 

திட்டத்தில் இருந்து உற்பத்தி கசய்யப்படும்  ழிவுநீர,் 
ஊறளவ ்கும் குழி ளுடன் கூடிய கசப்டி ் கடங்கில் 
கச ரி ் ப்படும். 

பி 
மளழப்கபொ

ழிவு 

குப்ளப 
கிடங்கு 
மற்றும் 
அடு ்கிலி
ருந்து 

கவளிகய
றும் 

குவொரிளயச ்சுற்றி 450மீ நீளமுள்ள மொளல வடிவ  சுற்று 
வடி ொல்  ட்டப்பட்டு, இறுதியில் படிவு நீர ்கதொட்டி ள் 
மூலம் கதளிவொன மளழ நீர ் கவளிகயற்றப்படும். 
குவொரியின் அடி மட்டத்தில் உள்ள குழி ளில்  (சம்பில்) 
(SUMP) கசமி ் ப்படும் கதளிவொன நீர ் கீழ்நிளல 
பயனர ்ளு ்கு கவளிகயற்றப்படும். 

மளழநீர ்
கச ரிப்பு 

குவொரியில் விழும் மளழ நீர ் குவொரியின் மி  ் 
குளறந்த அளவில் உள்ள குழி ளில்  (சம்ப்பில்) 
கச ரி ் ப்படும். இந்த சம்ப், கவளிகயறும் முன், 
திடப்கபொருள் ள் கவளிகயறுவளதத ் தடு ்கின்றன 
வழிமுளற ள் 

சி 
நீரந்ிளல 

ள் 

பருவ ொல 
ஓளட ்கு 
இளடயூறு 

குத்தள ப் பகுதியின் கதற்குப்  பகுதியில் கிரொம 
 ண்மொய், 230மீ தூரத்தில் உள்ளது. இந்த கிரொம 
 ண்மொயில் எந்த பொதிப்பும் ஏற்படொமல் பொரத்்து ் 
க ொள்ளப்படும். இந்த நீரந்ிளலயில்  ழிவுநீளர 
கவளிகயற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்ளல. திட்ட 
கசயல்பொடு ளொல் அருகில் உள்ள நீரந்ிளல ளில் 
கபரிய பொதிப்பு எதுவும் ஏற்படொது. 

• நிலத்தடி நீர ்வளரச்ச்ியின் நிளல: நிலதத்டி நீர ்ஆதொரம் மதத்ிய நிலத்தடி 

நீர ்வொரியம், கதன்கிழ ்கு  டற் ளர மண்டலம் - 'மொவடட் நிலதத்டி நீர ்

சிற்கறடு, விருதுந ர ்மொவட்டம்.'. அறி ்ள யின் அடிப்பளடயில் நிலத்தடி 

நீர ் கமம்பொட்டு ்  ண்கணொட்டத்தில் இந்தப் பகுதிளய 'பொது ொப்பொனது' 

என வள ப்படுத்தலொம். இதனொல் நிலதத்டி நீர ்கமலும் கமம்பட வொய்ப்பு 

உள்ளது. 

• சுரங்க குழி நீரின் உருவாக்கம்: கிளட ்  ்கூடிய த வல் ள் மற்றும் புவி 

இயற்பியல் ஆய்வு ளின் அடிப்பளடயில் திட்டப் பகுதி கமொசமொன நிலத்தடி நீர ்

திறன் க ொண்டதொ  ்  ருதப்படுகிறது. தவிர, சுரங் ப் பகுதி  டினமொன 

 சச்ிதமொன பொளற ளள ் க ொண்டுள்ளது, சுரங் த்திற்குள் கபரிய நீர ்  சிவு 

எதிரப்ொர ்் ப்படவில்ளல. முன்கமொழியப்பட்ட குவொரி பகுதி ்கு அருகில் 
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ஏற் னகவ குவொரி கபொடப்பட்ட குழி ளில் நீர ்  சிவு இல்ளல. எனகவ, 

முன்கமொழியப்பட்ட ஆழம் வளர  ல் குவொரி கசய்வது, நிலதத்டி நீர ்நிளல ளில் 

அப்பகுதியில் பொத மொன தொ ் தள்த ஏற்படுதத்ொது.  

• 1 1 .4.4 இரரசச்ல் சூழல்: 

எஸ் கவட்டர ் மற்றும் டிப்பர ்ள்/ லொரி ள் இய ்கும் கபொழுது, துளளயிடுதல் 

கபொன்ற பல்கவறு இயந்திரங் ளின் கசயல்பொட்டின் விளளவொ  

எதிரப்ொர ்் ப்படும் ஒலி அளவு ள்  ணினி மொதிரிளயப் பயன்படுதத்ி 

 ண ்கிடப்பட்டுள்ளது. மூலத்திற்கும் எல்ளல ்கும் இளடயில் குளறப்புப் 

பொளத ள் இல்ளல என்ற அனுமொனத்தின் அடிப்பளடயில் அருகிலுள்ள 

கிரொமங் ளில் ஒட்டுகமொத்த ஒலி அளவு  ண ்கிடப்பட்டுள்ளது`. ஆய்வு ளில் 

இருந்து, சுரங்  குதத்ள யின் சுற்றளவில் சுரங்  கசயல்பொடு ள்  ொரணமொ  

 ணி ் ப்படும் ஒலி அளவு ள் எந்த ் குளறப்பு  ொரணிளயயும்  ருத்தில் 

க ொள்ளொமகலகய குளறவொ கவ இரு ்கும் என்று  ண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

இருப்பினும், நளடமுளறயில் மரங் ள், தொவரங் ள் கபொன்ற ஒலித் தளட ளொல் 

ஒலியின் அளவு   குளறவொ   இரு ்கும், கமலும் குத்தள  எல்ளல ்கு கவளிகய 

எந்தவிதமொன பொத மொன ஒலி பரவலும் இரு ் ொது. குடியிருப்பு ளும் விலகி 

இருப்பதொல் சுரங்  நடவடி ்ள  ளொல் ஏற்படும் சதத்த்தின் தொ ் ம் சுற்றியுள்ள 

கிரொமங் ளில் உணரப்படொது. எனகவ, இளரசச்ளல ்  ட்டுப்படுத்துவதற் ொன 

பின்வரும் தணிப்பு நடவடி ்ள  ளளச ் கசயல்படுத்துவதன் மூலம், ஒலி 

அளவு ளில் ஏற்படும் தொ ் ம் கவகு குளறவொ கவ இரு ்கும்.  

• :சொளல ள், சுரங் ப் பகுதி மற்றும் பிற ஒலி உருவொ ்கும் ளமயங் ளளச ்

சுற்றி, ஒலித ் தளட ளொ ச ் கசயல்பட, நொட்டு மரங் ளள வரிளசயொ  

நடுதல். 

• சொளல ள், சுரங் ப் பகுதி மற்றும் பிற ஒலி உருவொ ்கும் ளமயங் ளளச ்

சுற்றி, ஒலித் தளட ளொ ச ் கசயல்பட, அடரத்்தியொன பசுளம 

வளளயங் ளளஅளமத்தல். 

• இயந்திரங் ளின் வடிவளமப்பு மற்றும் பரொமரிப்பு,  
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• ஒலிதவிர ்்கும் ருவி, ஒலித்தளட ளும், அளடப்பொன் ளும் 
கபொருத்துதல் 

• மண்கவட்டி, டிப்பர ்ள் கபொன்ற உப ரணங் ளு ் ொன ஒலி ஆதொரம் 
இய ்குபவரின் அளற. 

• .அதி  இளரசச்லு ்கு கவளிப்படும் கதொழிலொளர ்ளு ்கு  ொது 
கசருகி ளள வழங்குதல். 

• ஒலி அதி ம் உள்ள பகுதியில் பணிபுரியும் கதொழிலொளர ்ளு ்கு 
ஆடிகயொகமட்ரி கசொதளன உட்பட வழ ் மொன சு ொதொர 
பரிகசொதளன ளள நடத்துதல். 

• ஒலி அளவின் அளளவ அறியவும், கதொழிலொளி அதி  இளரசச்லு ்கு 
கவளிப்படும் கநரதள்த ்  ட்டுப்படுத்தவும் இயந்திரங் ளில் 
கசயல்பொட்டு இயந்திரங் ளின் ஒலி நிளலளய ்  ண் ொணித்தல். 

• கதற்குப் பகுதியில் குத்தள ச ்சுற்றளவில் த ரத் தடுப்பு மற்றும் மற்ற 
பகுதியில் பசள்ச வளல அளமதல். 

இப்பகுதியில் ஒலி மற்றும் தூசி பரவுவளதத் தடு ்  கமலும் பசுளமப் வளளயம் 

மற்றும் மரம் வளரப்்பு திட்டமிடப்பட்டு கசயல்படுதத்ப்படும்.. 

11.4.5. நில அதிர்வு: 

சுரங்  பணி ளின் கபொது, பின்வரும் நடவடி ்ள  ளொல் கவடிப்பு மற்றும் 

அதிரவ்ு விளளவு ள்  ட்டுப்படுதத்ப்படும் . டிகல கடடகனட்டர/் நொனல்(Milli Second 

Delay Detonator/ Nonel பயன்படுத்தி  ட்டுப்படுத்திய கவடிப்பு முளற (Control 

Blasting). கமற்க ொள்ளுதல். சரியொன இளடகவளி விட்டுத் துளளயிடுதல். கவடி 

மருந்து ள் மி  ் குளறந்த அளவில் சொரஜ்் கசய்தல்.  சொத்தியமொன இடங் ளில் 

 ல்உளடப்பொன்.(ROCK BRAKER) பயன்படுத்தப்படுத்தல். திறளமயொன மற்றும் 

அனுபவம் வொய்ந்த நபரொல் கவடிதத்ல் மற்றும் கமற்பொரள்வ 

கமற்க ொள்ளப்படும். 

சுரங்  நடவடி ்ள  ளினொல் ஏற்படும் நிலஅதிரவ்ு  ணினி மொதிரி ள் 

மூலம் ண ்கிடப்பட்டத்தில்  சுரங் ப்பகுதி அருகில்  DGMS விதித்துள்ள நில 

அதிரவ்ு வரம்பிற்கு 10 மிமீ/கநொடி குளறவொ கவ உள்ளது. இதன் மூலம் நில 

அதிரவ்ினொல் ஏற்படும் விளளவு  ட்டுப்படுத்தப்படும். 

1 1 .4. நிலச ்சூழலின் மீதான தாக்கம்:  
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குத்தள ப் பகுதியில், சுரங் ப் பணி ளு ்குப் பிந்ளதய  ட்டத்தில், 0.700 

கெ ்கடர ் சுரங் ப் பகுதி முழுவதும் நீரந்ிளலயொ வும், 0.03கெ ்கடர ் சுரங்  

சொளல ள் மற்றும் உள் ட்டளமப்பு ளொ வும், 0.365கெ ்கடர ் தொவரங் ள் 

மற்றும் 0.05கெ ்கடர ் கவலி ளொ வும் இரு ்கும். மனிதர ்ள் மற்றும் 

விலங்கு ள்  வன ்குளறவொ  நுளழவளதத் தடு ்  முழு சுரங் ப் பகுதியும் 

முளறயொ  சுற்றி கவலி அளமத்து பொது ொ ் ப்படும்.சுரங் ப் பணி பிந்ளதய 

நிளலயில், கதொண்டிகயடு ் ப்பட்ட கவற்றிடத்தில் கச ரி ் ப்படும் 

மளழநீளரப் பயன்படுத்த கவண்டும். 

1 1 .4. 7  உயிரியல் சூழல்: 

சுரங் குத்தள பகுதியில்கபரிய தொவரங் ள்இல்ளல.சுரங் த்தின் அருகில் 

 ொணப்படும் மரங் ள், கசடி ள், மற்றும் விலங்கினங் ளு ்கு எந்த ஒரு 

பொதிப்பும் ஏற்படொத வண்ணம் சுரங்  நடவடி ்ள யின் கபொது கமற்கூறிய 

பல்கவறு  தடுப்பு நடவடி ்ள  ள் கமற்க ொள்ளப்படும். பொது ொப்பு 

இளடகவளியில் பசுளம வளளயம் வளர ்் ப்படும்.  

குத்தள ப் பகுதியின், சுற்றளளவச ் சுற்றி 7.5மீ. பொது ொப்புத் தளடயும், 

குத்தள ப் பகுதியின் கதற்குப் பகுதியில் அரசு புறம்கபொ ்கு நிலத்திற்கு -10மீ. 

பொது ொப்பு வலயப் பகுதியில் தொவர வளரச்ச்ி மற்றும் அழகியளல 

கமம்படுத்துவதற் ொ  கிரீன்கபல்ட் / கதொட்டம் கமற்க ொள்ளப்படும். 

11.4.8 சமூகப் கபாருளாதாரச ்சூழல்: 

குத்தள  நிலம் அளனத்தும் திட்ட விண்ணப்பதொரர ் வசம் உள்ளது. சுரங்  

பகுதியில் வீடு மற்றும் குடியிருப்பு ள் இல்ளல .ஆள யொல் நில இழப்கபொ 

அல்லது வீடு ள் மொற்றகமொ இரு ் ொது.. 

சுரங்  நடவடி ்ள  ளில் 10 நபர ்ள் கநரடியொ வும், சுமொர ் 50 கபர ்

மளறமு மொ வும் தளவொடங் ள், வரத்்த ம், பழுதுபொர ்்கும் பணி ள் 

கபொன்றவற்றில் கதொடரப்ுளடய வொய்ப்பு ள் மூலம் கவளலவொய்ப்பு 

கபறுவொர ்ள். இந்த பகுதியில் கவளல வொய்ப்பு ள் உருவொகும், இது வருமொன 

நிளல ளளயும் தரதள்தயும் உயரத்்தும். 
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இப்பகுதியின் சமூ  கபொருளொதொர கமம்பொட்டு நடவடி ்ள  ளு ் ொ  ரூபொய் 

5.00லட்சம் ஒது ்கீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. கதளவ மற்றும் முன்னுரிளம 

அடிப்பளடயில் உள்ளூர ்ம ் ளுடன்  லந்தொகலொசித்து கசயல்படுதத்ப்படும். 

 

11.4 9  கதாழில்சார் ஆகராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள்: 

திட்டச ் கசயல்பொட்டில் கதொழில்சொர ் ஆகரொ ்கியம் மற்றும் பொது ொப்புச ்

சி ் ல் ளள ் குளறப்பளத உறுதி கசய்வதற் ொ , கபொருந்த ்கூடிய 

தரநிளல ளு ்கு இணங் , திட்டச ் கசயல்பொடு ளில் பின்வரும் தடுப்புத் தீரவ்ு 

நடவடி ்ள  ள் திறம்பட கசயல்படுத்தப்படும். 

• DGMS சுற்றறி ்ள  ளின்படி, குளறந்தபட்சம் ஆண்டு ்கு ஒருமுளற 

அளனத்துத் கதொழிலொளர ்ள்/ஊழியர ்ளளயும் அவ்வப்கபொது 

பரிகசொதித்து, தகுதிவொய்ந்த மருத்துவர ்ளொல், கதொழிலொளர ்ளின் 

நுளழவு ்கு முந்ளதய நிளலயில் உள்ள கதொழிலொளர ்ளின் மருத்துவப் 

பரிகசொதளன. 

• ஊழியர ்ள் மற்றும் கதொழிலொளர ்ள் மத்தியில் வழ ் மொன 

விழிப்புணரவ்ு பிரசச்ொரங் ள் 

• DGMS பரிந்துளரத்த தரநிளல ளின்படி, அதி  இளரசச்ல் அளவு ள், தூசி 

உருவொ ் ம் மற்றும் உள்ளிழுத்தல் கபொன்றவற்றிலிருந்து 

பொது ொப்பதற் ொ  பணியொளர ்ளு ்கு PPE வழங் ப்படும். 

• கமொதத் வரவு கசலவுத் திட்டத்தில் மூலதனச ் கசலவின் கீழ் ரூ.50,000 

மற்றும் கதொழில்சொர ் சு ொதொரம் மற்றும் பொது ொப்பு பட்கஜட்டு ் ொ  

ரூ.10,000 கதொடரச்ச்ியொன கசலவின் கீழ் ஒது ் ப்பட்டுள்ளது.. 

11.4.10  திை்ைத்தின் காரணமாக உள்ளூர் லாஜிஸ்டிக்கல் சிஸ்ைத்தில்    
               ஏற்படும் பாதிப்பு: 
இந்த குத்தள  பகுதியிலிருந்து கதொண்டிகயடு ் ப்படும் கபொருட ்ள் கநரடியொ  

பயனொளி ளு ்கு  சொளல வழியொ  க ொண்டு கசல்லப்படும். உற்பத்தித்திறன் 

குளறவொ  இருப்பதொல், சுமொர ் 2 பயணங் ள் மட்டும் ஒரு மணி கநரத்திற்கு 
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இரு ்கும். இந்த திட்டத்தின்  ொரணமொ  கபொ ்குவரத்து பொளத இந்த 

மி  ்குளறந்த கபொ ்குவரதள்த எளிதில் உள்வொங்கி ் க ொள்ள முடியும். 

திட்டத்தின் தளவொட அம்சத்தில் ஏற்படும் பொத மொன தொ ் ங் ளளத் தணி ்  

பின்வரும் தணிப்பு நடவடி ்ள  ள் பரிந்துளர ் ப்படுகின்றன: 

❖ சுரங்  மற்றும் அளத சுற்றியுள்ள சொளல பகுதி ள் மற்றும்  ற் ளில் நீர ்

கதளித்து லொரி ள் மூலம் க ொண்டு கசல்லும்கபொது தூசி ள் 

கவளிவரவண்ணம்  ட்டுப்படுத்த்துதல். 

❖ கபொ ்குவரத்து சொளல ளள முளறயொ  பரொமரித்தல் 

❖ கபொ ்குவரத்து வொ னங் ளின் முளறயொன பரொமரிப்பு. 

❖ கபொருள் அதி  சுளம ளளத் தவிரப்்பது 

❖ லொரி ளில் தொரப்லின் க ொண்டு மூடுதல். 

11.4.11 கழிவு கமலாண்ரம: 
கதொண்டிகயடு ் ப்பட்ட முழுப் கபொருளும் பயன்படுதத்ப்படுவதொல், இந்தத ்

திட்டத்தில் திட ் ழிவு உற்பத்தி இரு ் ொது. இந்த சுரங் த்தில் இருந்து 

கவளிகயற்றும் கசயல்முளற எதுவும் இல்ளல. அதனொல் திரவ ்  ழிவு ள் 

உருவொ ொது. 

இந்தச ் சுரங் த்தில் உருவொகும் அபொய ரமொன  ழிவு ள் ,  ழிவு எண்கணய், 

எண்கணய்  லந்த துணி ள், பயன்படுத்தப்பட்ட கலட் ஆசிட் கபட்டரி ள், 

ஸ்கிரொப்பு ள், டயர ் கசமிப்பு கபொன்றவற்று ்கு ஊடுருவ முடியொத 

க ொள் லன் ளுடன் தனி கசமிப்புப் பகுதியில் கசமி ் ப்படும். 

அங்கீ ரி ் ப்பட்ட மறுசுழற்சி அல்லது மறு-கசயலி ள் மூலம் அவ்வப்கபொது 

அ ற்றப்படும். அபொய ரமொன  ழிவு ள் விதி ளின்படி க ொண்டு கசல்லப்படும். 

கமகல கூறப்பட்ட தணிப்பு நடவடி ்ள  ளள திறம்பட கசயல்படுத்துவதன் 

மூலம் அபொய ரமொன  ழிவு ளொல் கபரிய பொதிப்பு எதுவும் எதிரப்ொர ்் ப்படொது. 

பிளொஸ்டி ் கபொருட் ளின் பயன்பொட்ளட தளட கசய்வது கதொடரப்ொ  

GO(Ms)No.84 இன் படி தமிழ்நொடு அரசு வழி ொட்டுதலின்படி தளத்தில் ஒருமுளற 
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பயன்படுத்தும் பிளொஸ்டி ்/பயன்படுத்தும் மற்றும் தூ ்கி எறியப்படும் 

பிளொஸ்டி ்கு ள் தளடகசய்யப்படும். ம ்கும் கபொருள் அல்லது மீண்டும் 

பயன்படுதத் ்கூடிய கபொருட ்ளளப் பயன்படுதத் ஊழியர ்ள் 

ஊ ்குவி ் ப்படுவொர ்ள். 

11.5 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திை்ைம்: 

சுற்றுசச்ூழல் பொது ொப்புச ்சட்டம் மற்றும் பல்கவறு சட்ட வரம்பு ள் வகுத்துள்ள 

தரநிளல ளு ்கு இணங்குவளத உறுதி கசய்வதற் ொ ,  ொற்று மற்றும் நீர ்

குணங் ள், சத்தம் அளவு ள் கபொன்றவற்ளறப் கபொறுத்து பல்கவறு மொசு 

நிளல ளள முளறயொ  ஆய்வு கசய்ய  ண் ொணிப்பு அட்டவளண ள் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. 

 ண் ொணிப்பு இருப்பிடம் மற்றும்  ண் ொணிப்பின் அதிரக்வண் ஆகியளவ, 

சுரங் த்தின் கதளவ ள் மற்றும் நிலவும் நிளலளம ள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

 ொரணி ளின்படி, கதளவப்பட்டொல், நிலவும் மொசு அளளவப் கபொறுத்து, 

அவ்வப்கபொது  ட்டளளயிடப்பட்டபடி, கநொடல் ஏகஜன்சியுடன்  லந்தொகலொசித்து 

கபொருதத்மொன முளறயில் மொற்றியளம ் ப்படும் 

EMP நடவடி ்ள  ளள கநொ ்கி, ரூ.6.50 லட்சம் மூலதனச ் கசலவின் கீழ் 

ஒது ் ப்பட்டுள்ளது. தவிர, கதொடர ்கசலவின் கீழ் ரூ.7.80 லட்சம் கசலவிடப்படும். 

மொசு ் ட்டுப்பொட்டு நடவடி ்ள  ள், சுற்றுசச்ூழல்  ண் ொணிப்பு 

கபொன்றவற்றின் பரொமரிப்பு ் ொன அளனத்து கதொடரச்ச்ியொன கசலவு ளும் 

வருவொயில் இருந்து ஈடுகசய்யப்படும் . சுற்றுசச்ூழல் நிரவ்ொ த்தின் மூலதனம் 

மற்றும் கதொடரச்ச்ியொன கசலவு பற்றிய கூடுதல் விவரங் ள் அட்டவளண எண். 

10.2, அத்தியொயம்-X இல் வழங் ப்பட்டுள்ளன. 

11.6 கூடுதல் படிப்புகள்: 

இந்த EIA / EMP அறி ்ள  ் ொன கூடுதல் ஆய்வு ள்: 

1. MoEF&CC ஆளண ளின்படி திட்டத்தின் கபொதும ் ள்  ருத்து க ட்பு. 

2. கூட்டு தொ ்  ஆய்வு 
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3. R&R திட்டம் 

4. சுரங்  மூடல் திட்டம் 

இந்த வளரவு EIA/EMP அறி ்ள , கபொதும ் ள்  ருத்து க ட்பு நடத்துவதற் ொன 

திட்டமிடப்பட்ட கததி மற்றும் கநரம் குறித்து இரண்டு உள்ளூர ்

கசய்தித்தொள் ளில் 30 நொட் ளு ்கு முன்னதொ  அறிவித்த பிறகு, விருதுந ர ்

மொவட்ட ஆட்சியர ் மற்றும் மொநில மொசு ் ட்டுப்பொட்டு வொரிய அதி ொரி ள் 

மூலம்  ட்டொய நளடமுளற ளின்படி கபொதும ் ள்  ருத்து க ட்ப்பிற்கு 

உட்படுதத்ப்படும்.  ருத்து க ட்பின் கபொது உள்ளூர ் ம ் ளின்  ருத்து ் ள், 

 வளல ள் மற்றும் ஆட்கசபளன ள் பதிவு கசய்யப்படும். அளனத்து கபொது 

வினவல் ளும், திட்ட முன்கமொழிபவர ் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அதி ொரி ளின் 

க ள்வி ் ொன பதில் ளும் பதிவு கசய்யப்பட்டு, தமிழ்நொடு SEIAA இன் 

ஒப்புதலு ் ொ  EIA/EMP அறி ்ள யில் இளண ் ப்படும். 

இடர ் மதிப்பீடு சுரங்  மூடல் திட்டம் கதொடரப்ொன விரிவொன விள ் ம் 

அத்தியொயம் - VII இல் க ொடு ் ப்பட்டுள்ளது . 

இந்த சுரங்   குத்தள யின் பரப்பு 5 கெ ்டர ்்கு குளறவொ  இருந்தும், 500மீ 

சுற்றளவில் உள்ள மற்ற சுரங்  குத்தள  ளளயும்  ண ்கிடும் கபொழுது 

கமொதத்மொ  5 கெ ்டர ்்கு கூடுதலொ  உள்ளதொல் சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் 

பொதிப்ளப அறிய ஒட்டுகமொத்த தொ ்  ஆய்வு நடதத்ப்படுகிறது. இந்த 

திட்டத்திற் ொ  கமற்க ொள்ளப்பட்ட அடிப்பளட  ண் ொணிப்பு, தற்கபொதுள்ள 

குவொரியின் ஒட்டுகமொத்த தொ ் தள்த பிரதிபலி ்கிறது.  

 

11.7 முடிவுரர: 

முளறயொன மற்றும் அறிவியல் பூரவ்மொன சுரங் ங் ள் அளனத்து சட்ட 

விதிமுளற ளளயும்  ளடப்பிடிப்பதன் மூலமும், இந்த அறி ்ள யில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கமற்கூறிய தணிப்பு நடவடி ்ள  ளள அமல்படுத்தி, 

 ண்டிப்பொ  கசயல்படுத்துவதன் மூலமும், பொத மொன பொதிப்பு ள் எதுவும் 
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ஏற்படொது. முன்கமொழியப்பட்ட சுரங் த் திட்டம், சொத்தியமொன கவளல 

வொய்ப்பு ள், உள்ளூர ் ம ் ளின் தனிநபர ் வருமொனம்,  ல்வி கதொடரப்ொன 

கமம்பட்ட சமூ  நல வசதி ள் கபொன்ற துளற ளில் இந்த பிரொந்தியத்திற்கு 

பயனளி ்கும். 

* * * * * * * * * * 
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CHAPTER 12 அத்தியாயம் -12  ஈடுபை்டுள்ள ஆகலாசகரக்ளின் விவரம் 

கிரிகயை்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் & கன்சல்ைன்ை்ஸ், சென்னன - 600 059 நிறுவனம், 

NABL அங்கீகாரம் செற்ற சொதனன ஆய்வகம் மற்றும் NABET அங்கீகாரம் செற்ற 

அனமெ்ொகும் . இந்த நிறுவனத்தின் குழு விவரம் கீசே சகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது: 

 

நிபுணர் கபயர ் தகுதி நிரல அனுபவம் 

திரு. பி. கிரி AMIE (சுரங்கம்) 

EIA 
ஒருங்கினைெ்ொளர ்
& செயல்ொட்டு ெகுதி 

நிபுைர ்(AP,NV,HW), 

EIA/EMP அறிக்னக, சுரங்கத ்
திட்டம் தயாரித்தல், 
மாடலிங் உட்ெட ெல்சவறு 
துனறயில்         
30 ஆை்டுகளுக்கும் 
சமலான அனுெவம் 

திரு. சக. ெங்கர ்
எம்.எஸ்சி 

(புவியியல்). PGMEMG 

செயல்ொட்டு ெகுதி 
நிபுைர ்(GEO, HG, SHW, 

RH) & IBM 
அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட 

RQP. 

EIA/EMP அறிக்னக, சுரங்கத ்
திட்டம், நீரியல் அறிக்னக 
தயாரிதத்ல் ஆகியவற்றில் 
25 ஆை்டுகளுக்கும் 
சமலான அனுெவம் 

டாக்டர ்என். 
ராதாகிருஷ்ைன் 

M.Sc., M.Tech., Ph.D 

செயல்ொட்டு ெகுதி 
நிபுைர ்(நில 
ெயன்ொடு) 

GIS சூேலில் சமம்ெட்ட 
இடவியல் ெகுெ்ொய்வு 
நுட்ெங்கனளெ் 
ெயன்ெடுத்துவதில் 25 
ஆை்டுகளுக்கும் சமலான 
அனுெவம். ஸ்செஷியல் 
இன்ஃெரச்மஷன் 
சடக்னாலஜி மற்றும் 
அெ்ளிசகஷன்ஸ் (ரிசமாட் 
சென்சிங், ஜிஐஎஸ்) 
ஆகியவற்றில் 
நிபுைத்துவம் செற்றவர ்

திரு.எஸ்.எஸ்.ராசே
ந்திரன் 

எம்.எஸ்சி. 
(சவதியியல்) ஆய்வகத் தனலவர ்

சுற்றுெச்ூேல் ஆய்வகத்தில் 
9 ஆை்டுகளுக்கும் 
சமலான அனுெவம். 

திருமதி 
வி.சிவரஞ்ெனி எம்.எஸ்சி. (Env. Sci.) செயல்ொட்டு ெகுதி 

நிபுைர ்(AQ,WP) 

EIA / EMP அறிக்னககனளத ்
தயாரிெ்ெதில் 8 
ஆை்டுகளுக்கும் சமலான 
அனுெவம் 

திரு. ஆர.் ொபு ராே் எம்.ஏ (ெமூகவியல்), செயல்ொட்டு ெகுதி  மாடலிங், கைினி 
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நிபுணர் கபயர ் தகுதி நிரல அனுபவம் 

B.Com(YL&Cost), 
ஐடிஐ, அட்வான்ஸ் 

டிெ்ளசமா இன் 
கம்ெ்யூட்டர ்

அெ்ளிசகஷன் 

நிபுைர ்

(ெமூக 
சொருளாதாரம்) 

ெயன்ொடுகளில் 13 
ஆை்டுகளுக்கும் சமலான 
அனுெவம். CAD மற்றும் 
கைினி சமன்சொருள், 
ெயன்ொடுகளில் 
நிபுைத்துவம் செற்றவர ் . 
ெமூக சொருளாதாரம் 
மற்றும் அதனுடன் 
சதாடரப்ுனடய அறிக்னக 
தயாரிெ்பில் 6 வருட 
அனுெவம். 

திரு.பி.சகாவிந்தரா
மன் 

பி.எஸ்சி. கள சதாழில்நுட்ெ 
வல்லுநர ்

20 ஆை்டுகளுக்கும் 
சமலான கள 
கை்காைிெ்பு மற்றும் 
தரவு செகரிெ்பு அனுெவம் 

டாக்டர.்பி.சுவாமி
நாதன் 

எம்.எஸ்சி 
(சூேலியல் மற்றும் 
சுற்றுெச்ூேல் 
அறிவியல்), 
எம்.பில் 
(தாவரவியல்), 
Ph.D (சூேலியல் & 
சுற்றுெச்ூேல் 
அறிவியல்) 

குழு உறுெ்பினர ்

(EIA 
ஒருங்கினைெ்ொளர)் 

சுற்றுெச்ூேல் மற்றும் 
சதாடரப்ுனடய 
துனறகளில் 6 
ஆை்டுகளுக்கும் சமலான 
அனுெவம். 

செல்வி ஜி.ெந்தியா 
பி.சடக் சகமிக்கல் 

இன்ஜினியரிங் 

செயல்ொட்டு ெகுதி 
அசொசிசயட் (AQ, WP) 

EIA/EMP அறிக்னககனளத ்
தயாரிெ்ெதில் 4 
ஆை்டுகளுக்கும் சமலான 
அனுெவம் 

 

* * * * * * * * * 
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POPULATION BREAKUP & LITERACY LEVEL IN THE STUDY AREA WITHIN 10 KM RADIUS

Sl.No
No. of
Villages

Name of
village

Rural /
urban

HOUSE
HOLDS

POPULATION
POPULATION BELOW 6 AGE

GROUP
SCHEDULE CASTE SCHEDULE TRIBE LITRERATES ILLITRERATES

TOTAL MALE F.MALE TOTAL MALE F.MALE TOTAL MALE F.MALE TOTAL MALE F. MALE TOTAL MALE F.MALE TOTAL MALE F.MALE

0-2 km,Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District

1 1 Chokkanathaputtur Rural 2620 9293 4660 4633 999 499 500 1009 492 517 2 1 1 6185 3506 2679 3108 1154 1954

total (A) 2620 9293 4660 4633 999 499 500 1009 492 517 2 1 1 6185 3506 2679 3108 1154 1954

2-5 km,Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District

2 1 Muthusamipuram Rural 3016 10288 5120 5168 1021 565 456 3932 1974 1958 0 0 0 7072 3869 3203 3216 1251 1965

3 2 Vadakkudevadanam Rural 809 2731 1332 1399 254 132 122 1287 619 668 0 0 0 1677 945 732 1054 387 667

4 3 Terku Devadanam Rural 693 2373 1202 1171 233 125 108 737 368 369 0 0 0 1590 891 699 783 311 472

5 4 Kovilur Rural 476 1677 846 831 186 90 96 0 0 0 0 0 0 1300 711 589 377 135 242

Sivagiri Sub-District,Tirunelveli District

6 1 Viswanathapperi Rural 3105 10483 5059 5424 1113 548 565 4679 2249 2430 15 7 8 6783 3672 3111 3700 1387 2313

Sivagiri Sub-District,Tirunelveli District

7 1 Sivagiri (TP) Urban 6796 23040 11399 11641 2181 1132 1049 4223 2080 2143 105 48 57 14535 8206 6329 8505 3193 5312

total (B) 14895 50592 24958 25634 4988 2592 2396 14858 7290 7568 120 55 65 32957 18294 14663 17635 6664 10971

5-10 km,Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District

8 1 Ayan Kollankondan Rural 2719 9014 4509 4505 874 442 432 3318 1672 1646 4 2 2 6627 3628 2999 2387 881 1506

9 2 Kollankondan Rural 1996 6811 3389 3422 725 376 349 2602 1281 1321 0 0 0 4734 2567 2167 2077 822 1255

10 3 Sundararajapuram Rural 1254 4370 2144 2226 423 219 204 3855 1894 1961 0 0 0 3015 1604 1411 1355 540 815

11 4 Solaicheri Rural 629 2105 1059 1046 207 110 97 832 410 422 0 0 0 1310 730 580 795 329 466

12 5 Ilandiraikondan Rural 959 3422 1690 1732 390 208 182 1091 522 569 0 0 0 2080 1191 889 1342 499 843

13 6 Nallamangalam Rural 1094 3962 2021 1941 425 212 213 59 26 33 0 0 0 3016 1674 1342 946 347 599

14 7 Puthur Rural 2306 8230 4162 4068 875 448 427 1794 884 910 137 70 67 5764 3237 2527 2466 925 1541

Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District

15 1 Kilanmarinadu Rural 637 2388 1190 1198 252 116 136 525 261 264 0 0 0 1614 914 700 774 276 498

Virudhunagar Sub-District, Virudhunagar District

16 1 Ellinganayakkampatti Rural 278 1082 551 531 118 63 55 253 119 134 0 0 0 670 402 268 412 149 263

Sivagiri Sub-District,Tirunelveli District

17 1 Inam Kovilpatti Rural 504 1747 872 875 178 92 86 566 290 276 0 0 0 1130 647 483 617 225 392

18 2 Rayagiri Rural 389 1342 657 685 117 55 62 280 143 137 0 0 0 861 466 395 481 191 290

19 3 Thenmalai Rural 3060 10283 4983 5300 1002 478 524 1889 893 996 0 0 0 6724 3793 2931 3559 1190 2369

20 4 Gudalur Rural 1098 3662 1794 1868 378 208 170 853 411 442 0 0 0 2074 1182 892 1588 612 976

21 5 Ramanathapuram Rural 1716 5669 2767 2902 550 277 273 1770 829 941 0 0 0 4063 2231 1832 1606 536 1070

22 6 Tirumalapuram Rural 1244 4525 2218 2307 455 219 236 2119 1024 1095 0 0 0 3035 1681 1354 1490 537 953

23 7 Sivagiri Reserve Forest Rural 26 93 46 47 22 11 11 0 0 0 93 46 47 50 21 29 43 25 18

Sankarankoil Sub-District,Tirunelveli District

24 1 Perumalpatti Rural 1456 5175 2608 2567 567 269 298 512 251 261 0 0 0 3749 2128 1621 1426 480 946

Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District

25 1 Seithur (TP) Urban 5807 20228 10015 10213 2044 1044 1000 3768 1837 1931 17 9 8 13261 7335 5926 6967 2680 4287

26 2 Chettiarpatti (TP) Urban 5002 17520 8848 8672 1880 989 891 1814 907 907 3 1 2 13186 7170 6016 4334 1678 2656

Sivagiri Sub-District,Tirunelveli District

27 1 Rayagiri (TP) Urban 3270 11223 5494 5729 1075 542 533 2203 1096 1107 459 240 219 7802 4245 3557 3421 1249 2172

total (C) 35444 122851 61017 61834 12557 6378 6179 30103 14750 15353 713 368 345 84765 46846 37919 38086 14171 23915

Grand Total (A+B+C) 52959 182736 90635 92101 18544 9469 9075 45970 22532 23438 835 424 411 123907 68646 55261 58829 21989 36840

*Source: District Primary Census Abstract, Virudhunagar & Tirunelveli District of Tamilnadu State-2011
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OCCUPATIONAL STRUCTURE IN THE STUDY AREA WITHIN 10 KM RADIUS

Sl.No
No. of
Villages

Name of
village

Rural /
urban

MAIN WORKERS CULTIVATORS AGRI LABOURS HOUSE HOLD OTHERS MARGINAL WORKERS NON WORKERS

MALE F.MALE MALE F.MALE MALE F.MALE MALE F.MALE MALE F.MALE MALE F.MALE MALE F.MALE

0-2 km,Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District

1 1 Chokkanathaputtur Rural 2788 2085 155 47 810 796 105 210 1718 1032 102 124 1770 2424

total (A) 2788 2085 155 47 810 796 105 210 1718 1032 102 124 1770 2424

2-5 km,Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District

2 1 Muthusamipuram Rural 2949 2279 130 39 1011 939 41 129 1767 1172 68 93 2103 2796

3 2 Vadakkudevadanam Rural 781 617 39 17 329 369 4 14 409 217 25 86 526 696

4 3 Terku Devadanam Rural 691 518 7 5 325 301 80 120 279 92 30 24 481 629

5 4 Kovilur Rural 530 472 19 11 189 214 27 92 295 155 1 5 315 354

Sivagiri Sub-District,Tirunelveli District

6 1 Viswanathapperi Rural 2870 2427 428 327 1375 1444 44 104 1023 552 250 330 1939 2667

Sivagiri Sub-District,Tirunelveli District

7 1 Sivagiri (TP) Urban 5729 3490 229 44 2471 2039 67 284 2962 1123 1064 1215 4606 6936

total (B) 13550 9803 852 443 5700 5306 263 743 6735 3311 1438 1753 9970 14078

5-10 km,Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District

8 1 Ayan Kollankondan Rural 2169 1599 83 42 571 726 84 151 1431 680 574 684 1766 2222

9 2 Kollankondan Rural 1895 1381 85 29 470 527 114 231 1226 594 54 101 1440 1940

10 3 Sundararajapuram Rural 977 692 190 110 522 451 31 30 234 101 241 342 926 1192

11 4 Solaicheri Rural 608 530 59 37 358 376 3 26 188 91 61 58 390 458

12 5 Ilandiraikondan Rural 992 905 41 24 284 455 47 36 620 390 12 18 686 809

13 6 Nallamangalam Rural 1237 993 79 40 233 316 14 16 911 621 11 6 773 942

14 7 Puthur Rural 1755 1133 144 60 405 417 29 35 1177 621 343 355 2064 2580

Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District

15 1 Kilanmarinadu Rural 648 417 38 21 53 141 8 14 549 241 75 86 467 695

Virudhunagar Sub-District, Virudhunagar District

16 1 Ellinganayakkampatti Rural 359 281 22 11 114 155 1 1 222 114 2 2 190 248

Sivagiri Sub-District,Tirunelveli District

17 1 Inam Kovilpatti Rural 525 482 217 219 82 100 57 65 169 98 103 82 244 311

18 2 Rayagiri Rural 270 179 48 9 168 98 0 43 54 29 127 135 260 371

19 3 Thenmalai Rural 3009 2513 368 189 1282 1522 49 144 1310 658 88 167 1886 2620

20 4 Gudalur Rural 987 971 105 95 659 733 11 16 212 127 54 60 753 837

21 5 Ramanathapuram Rural 1577 1417 114 39 801 735 22 426 640 217 39 38 1151 1447

22 6 Tirumalapuram Rural 1272 1055 154 88 898 846 11 20 209 101 28 55 918 1197

23 7 Sivagiri Reserve Forest Rural 10 10 0 0 10 9 0 0 0 1 14 17 22 20

Sankarankoil Sub-District,Tirunelveli District

24 1 Perumalpatti Rural 1433 1090 111 38 473 522 97 139 752 391 127 166 1048 1311

Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District

25 1 Seithur (TP) Urban 5086 3471 298 56 1593 1504 240 459 2955 1452 1150 809 3779 5933

26 2 Chettiarpatti (TP) Urban 4865 2562 27 10 176 182 191 396 4471 1974 642 729 3341 5381

Sivagiri Sub-District,Tirunelveli District

27 1 Rayagiri (TP) Urban 3004 2634 222 75 1101 1032 264 832 1417 695 352 393 2138 2702

total (C) 32678 24315 2405 1192 10253 10847 1273 3080 18747 9196 4097 4303 24242 33216

Grand Total (A+B+C) 49016 36203 3412 1682 16763 16949 1641 4033 27200 13539 5637 6180 35982 49718

*Source: District Primary Cencus Abstract, Virudhunagar & Tirunelveli District of Tamilnadu State-2011
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EDUCATIONAL FACILITIES IN THE STUDY AREA WITHIN 10 KM RADIUS

Sl.No
No. of
Villages

Name of
village

Educational
Facilities

(A(1)/ NA(2) )

Govt Pre - Primary
School

(Nursery/LKG/UKG)
(Numbers)

Govt
Primary
School

(Numbers)

Govt
Middle
School

(Numbers)

Govt
Secondary
School

(Numbers)

Govt Senior
Secondary
School

(Numbers)

Govt Arts
and

Science
Degree
College
(Numbers)

Govt
Engineering
College
(Numbers)

Govt
Medicine
College
(Numbers)

Govt
Management
Institute
(Numbers)

Govt
Polytechnic
(Numbers)

Govt
Vocational
Training
School/ITI
(Numbers)

Government
Non Formal
Training
Centre

(Numbers)

Government
School For
Disabled
(Numbers)

0-2 km,Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District

1 1 Chokkanathaputtur 1 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0

total (A) 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0

2-5 km,Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District

2 1 Muthusamipuram 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

3 2 Vadakkudevadanam 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

4 3 Terku Devadanam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 4 Kovilur 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sivagiri Sub-District,Tirunelveli District

6 1 Viswanathapperi 1 5 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0

total (B) 11 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0

5-10 km,Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District

7 1 Ayan Kollankondan 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0

8 2 Kollankondan 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

9 3 Sundararajapuram 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

10 4 Solaicheri 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

11 5 Ilandiraikondan 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

12 6 Nallamangalam 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0

13 7 Puthur 1 5 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 7 0

Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District

14 1 Kilanmarinadu 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Virudhunagar Sub-District, Virudhunagar District

15 1 Ellinganayakkampatti 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Sivagiri Sub-District,Tirunelveli District

16 1 Inam Kovilpatti 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

17 2 Rayagiri 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

18 3 Thenmalai 1 3 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

19 4 Gudalur 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

20 5 Ramanathapuram 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

21 6 Tirumalapuram 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

22 7 Sivagiri Reserve Forest 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sankarankoil Sub-District,Tirunelveli District

23 1 Perumalpatti 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

total (C) 43 40 12 6 5 0 0 0 0 0 0 26 0

Grand Total (A+B+C) 57 50 20 11 6 0 0 0 0 0 0 31 0

*Source: District Primary Cences Absract, Virudhunagar & Tirunelveli District of Tamilnadu State-2011
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MEDICAL FACILITIES WITHIN THE STUDY AREA WITHIN 10 KM RADIUS

Sl.No
No. of
Villages

Name of
village

Medical Facilities
(A(1)/NA(2))

Community
Health Centre
(Numbers)

Primary Health
Centre
(Numbers)

Primary
Heallth Sub
Centre
(Numbers)

Maternity And
Child Welfare
Centre
(Numbers)

TB Clinic
(Numbers)

Hospital
Allopathic
(Numbers)

Hospiltal
Alternative
Medicine
(Numbers)

Dispensary
(Numbers)

Veterinary
Hospital
(Numbers)

Mobile Health
Clinic
(Numbers)

Family
Welfare
Centre
(Numbers)

0-2 km,Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District

1 1 Chokkanathaputtur 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1

total (A) 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1

2-5 km,Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District

2 1 Muthusamipuram 1 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2

3 2 Vadakkudevadanam 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4 3 Terku Devadanam 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 4 Kovilur 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sivagiri Sub-District,Tirunelveli District

6 1 Viswanathapperi 1 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2

total (B) 0 4 5 4 4 0 0 4 0 0 4

5-10 km,Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District

7 1 Ayan Kollankondan 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0

8 2 Kollankondan 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1

9 3 Sundararajapuram 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

10 4 Solaicheri 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 5 Ilandiraikondan 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

12 6 Nallamangalam 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

13 7 Puthur 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0

Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District

14 1 Kilanmarinadu 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Virudhunagar Sub-District, Virudhunagar District

15 1 Ellinganayakkampatti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sivagiri Sub-District,Tirunelveli District

16 1 Inam Kovilpatti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2 Rayagiri 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

18 3 Thenmalai 1 0 2 1 2 2 0 0 2 0 0 2

19 4 Gudalur 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

20 5 Ramanathapuram 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

21 6 Tirumalapuram 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

22 7 Sivagiri Reserve Forest 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sankarankoil Sub-District,Tirunelveli District

23 1 Perumalpatti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

total (C) 1 3 15 5 3 0 0 3 5 0 3

Grand Total (A+B+C) 1 8 21 10 8 0 0 8 5 0 8

*Source: District Primary Census Abstract, Virudhunagar & Tirunelveli District of Tamil Nadu State-2011

Note : A: Available, NA- Not Available

Annexure - 6

A15



INFRASTRUCTURAL FACILITIES IN THE STUDY AREA WITHIN 10 KM RADIUS

Sl.
No

No. of
Village
s

Name of
village

Tap Water-
Treated
(Status

A(1)/NA(2))

Covered
Well
(Status

A(1)/NA(2))

Hand
Pump
(Status

A(1)/NA(2))

Tube
Wells/Boreh
ole (Status
A(1)/NA(2))

Spring
(Status

A(1)/NA(2))

River/Cana
l (Status
A(1)/NA(2))

Tank/Po
nd/Lake
(Status
A(1)/NA(
2))

Post
Office
(Status
A(1)/NA(
2))

Sub Post
Office
(Status

A(1)/NA(2))

Post And
Telegraph

Office (Status
A(1)/NA(2))

Telephone
(landlines)
(Status

A(1)/NA(2))

Mobile Phone
Coverage
(Status

A(1)/NA(2))

Public Bus
Service
(Status

A(1)/NA(2))

Railway
Station
(Status

A(1)/NA(2))

Commerci
al Bank
(Status

A(1)/NA(2))

Cooperativ
e Bank
(Status

A(1)/NA(2))

Agricultural
Credit
Societies
(Status

A(1)/NA(2))

0-2 km,Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District

1 1 Chokkanathaputtur 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2

2-5 km,Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District

2 1 Muthusamipuram 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

3 2 Vadakkudevadanam 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2

4 3 Terku Devadanam 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2

5 4 Kovilur 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2

Sivagiri Sub-District,Tirunelveli District

6 1 Viswanathapperi 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1

5-10 km,Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District

7 1 Ayan Kollankondan 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1

8 2 Kollankondan 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

9 3 Sundararajapuram 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2

10 4 Solaicheri 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2

11 5 Ilandiraikondan 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2

12 6 Nallamangalam 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2

13 7 Puthur 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2

Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District

14 1 Kilanmarinadu 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1

Virudhunagar Sub-District, Virudhunagar District

15 1 Ellinganayakkampatti 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2

Sivagiri Sub-District,Tirunelveli District

16 1 Inam Kovilpatti 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2

17 2 Rayagiri 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2

18 3 Thenmalai 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1

19 4 Gudalur 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2

20 5 Ramanathapuram 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2

21 6 Tirumalapuram 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2

22 7
Sivagiri Reserve

Forest 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2

Sankarankoil Sub-District,Tirunelveli District

*Source: District Primary Cences Absract, Virudhunagar & Tirunelveli District of Tamilnadu State-2011

Note : A: Available, NA- Not Available

Status: A(1)/NA(2)
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AMBIENT AIR QUALITY

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Thiru.K.A. Rajagopal

Name of the Location : Near Mine Lease Area

Station Code : A1

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2

1 06.12.2021 66.7 32.7 5.8 8.2

2 07.12.2021 75.6 38.6 6.7 9.1

3 17.12.2021 72.1 35.3 6.4 8.7

4 18.12.2021 64.5 31.6 5.6 8.2

5 20.12.2021 71.2 34.9 6.3 8.6

6 21.12.2021 60.2 29.5 5.2 7.6

7 31.12.2021 68.9 33.8 6.1 8.4

8 01.01.2022 73.4 36.2 6.5 8.8

9 03.01.2022 65.6 32.1 5.7 8.1

10 04.01.2022 69.5 34.2 6.2 8.5

11 14.01.2022 78.9 40.3 7.2 9.3

12 15.01.2022 82.1 41.9 7.8 9.6

13 17.01.2022 62.3 30.5 5.4 7.8

14 18.01.2022 79.8 40.7 7.4 9.4

15 28.01.2022 81.3 41.5 7.6 9.5

16 29.01.2022 61.1 30.2 5.3 7.8

17 31.01.2022 83.2 42.4 8.1 9.7

18 01.02.2022 63.5 31.3 5.5 7.9

19 11.02.2022 84.4 45.2 8.4 10.1

20 12.02.2022 77.8 39.7 7.1 9.2

21 14.02.2022 74.5 38.1 6.6 8.9

22 15.02.2022 67.9 33.3 5.9 8.3

23 25.02.2022 76.7 39.1 6.8 9.1

24 26.02.2022 83.6 42.6 8.2 9.8

MIN 60.2 29.5 5.2 7.6

AVE 72.7 36.5 6.6 8.8

MAX 84.4 45.2 8.4 10.1

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit.

Prepared by
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AMBIENT AIR QUALITY

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Thiru.K.A. Rajagopal

Name of the Location : Devipattinam Village

Station Code : A2

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2

1 06.12.2021 44.2 20.8 4.4 6.8

2 07.12.2021 47.3 22.2 5.1 7.4

3 17.12.2021 51.3 24.1 5.9 8.2

4 18.12.2021 49.5 23.3 5.6 7.9

5 20.12.2021 43.1 20.3 4.2 6.6

6 21.12.2021 46.2 21.7 4.8 7.2

7 31.12.2021 53.7 25.2 6.5 8.7

8 01.01.2022 48.6 22.8 5.4 7.7

9 03.01.2022 44.5 21.1 4.5 6.9

10 04.01.2022 52.8 24.7 6.3 8.5

11 14.01.2022 46.6 21.9 4.9 7.3

12 15.01.2022 50.1 23.5 5.7 8.2

13 17.01.2022 53.2 25.1 6.4 8.6

14 18.01.2022 45.3 21.3 4.6 7.1

15 28.01.2022 47.8 22.5 5.2 7.5

16 29.01.2022 43.6 20.5 4.3 6.7

17 31.01.2022 50.6 23.8 5.8 8.1

18 01.02.2022 54.8 25.8 7.2 8.9

19 11.02.2022 51.7 24.3 6.1 8.3

20 12.02.2022 48.1 22.6 5.3 7.6

21 14.02.2022 45.7 21.5 4.7 7.1

22 15.02.2022 49.4 23.2 5.5 7.8

23 25.02.2022 54.1 25.4 6.8 8.9

24 26.02.2022 52.2 24.5 6.2 8.4

MIN 43.1 20.3 4.2 6.6

AVE 48.9 23.0 5.5 7.8

MAX 54.8 25.8 7.2 8.9

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit.
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AMBIENT AIR QUALITY

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Thiru.K.A. Rajagopal

Name of the Location : Cokkanatham puthur Village

Station Code : A3

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2

1 08.12.2021 50.4 24.4 4.5 7.2

2 09.12.2021 54.8 26.6 5.4 8.1

3 15.12.2021 51.9 25.2 4.7 7.5

4 16.12.2021 53.7 26.1 5.2 7.9

5 22.12.2021 61.4 31.9 7.2 9.1

6 23.12.2021 52.9 25.7 4.9 7.7

7 29.12.2021 56.4 27.4 5.8 8.4

8 30.12.2021 52.4 25.5 4.8 7.6

9 05.01.2022 51.1 24.8 4.6 7.3

10 06.01.2022 55.4 26.9 5.5 8.2

11 12.01.2022 59.3 30.8 6.8 8.9

12 13.01.2022 57.6 30.2 6.2 8.6

13 19.01.2022 51.4 24.9 4.6 7.4

14 20.01.2022 54.5 26.4 5.3 8.0

15 26.01.2022 62.8 32.7 7.6 9.3

16 27.01.2022 55.9 27.1 5.6 8.3

17 02.02.2022 62.1 32.3 7.4 9.2

18 03.02.2022 53.4 25.9 5.1 7.8

19 09.02.2022 64.3 33.4 7.9 9.5

20 10.02.2022 57.9 30.1 6.4 8.7

21 16.02.2022 60.7 31.6 7.1 9.0

22 17.02.2022 56.9 27.5 6.1 8.5

23 23.02.2022 58.6 30.4 6.6 8.8

24 24.02.2022 63.5 33.1 7.8 9.4

MIN 50.4 24.4 4.5 7.2

AVE 56.6 28.4 6.0 8.4

MAX 64.3 33.4 7.9 9.5

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit.
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AMBIENT AIR QUALITY

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Thiru.K.A. Rajagopal

Name of the Location : Sivagiri Village

Station Code : A4

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2

1 08.12.2021 59.2 30.8 6.0 8.4

2 09.12.2021 52.9 27.5 5.1 7.5

3 15.12.2021 67.6 35.2 8.2 9.6

4 16.12.2021 57.2 29.7 5.7 8.1

5 22.12.2021 55.2 28.7 5.4 7.8

6 23.12.2021 66.9 34.8 8.0 9.5

7 29.12.2021 52.2 27.1 5.0 7.4

8 30.12.2021 58.5 30.4 5.9 8.3

9 05.01.2022 63.9 33.2 7.2 9.1

10 06.01.2022 59.9 31.1 6.2 8.5

11 12.01.2022 66.2 34.4 7.8 9.4

12 13.01.2022 61.3 31.9 6.6 8.7

13 19.01.2022 56.4 29.3 5.6 8.0

14 20.01.2022 53.6 27.9 5.2 7.6

15 26.01.2022 55.7 29.0 5.5 7.9

16 27.01.2022 54.3 28.2 5.3 7.8

17 02.02.2022 68.3 35.5 8.4 9.7

18 03.02.2022 63.4 33.0 7.0 8.9

19 09.02.2022 57.8 30.1 5.6 8.2

20 10.02.2022 62.7 32.6 6.8 8.7

21 16.02.2022 69.7 36.2 8.6 10.3

22 17.02.2022 64.8 33.7 7.4 9.2

23 23.02.2022 60.6 31.5 6.5 8.6

24 24.02.2022 65.5 34.1 7.6 9.3

MIN 52.2 27.1 5.0 7.4

AVE 60.6 31.5 6.5 8.6

MAX 69.7 36.2 8.6 10.3

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit.
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AMBIENT AIR QUALITY

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Thiru.K.A. Rajagopal

Name of the Location : Viswanathapuri Village

Station Code : A5

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2

1 10.12.2021 51.6 24.8 5.1 7.9

2 11.12.2021 48.8 23.4 4.3 7.2

3 13.12.2021 50.1 24.0 4.6 7.5

4 14.12.2021 49.6 23.8 4.5 7.4

5 24.12.2021 52.8 25.3 5.7 8.2

6 25.12.2021 55.2 27.0 6.9 8.8

7 27.12.2021 48.4 23.2 4.2 7.1

8 28.12.2021 52.2 25.1 5.3 8.0

9 07.01.2022 55.6 27.2 7.1 8.9

10 08.01.2022 53.2 25.5 5.9 8.3

11 10.01.2022 49.2 23.6 4.4 7.3

12 11.01.2022 54.4 26.7 6.5 8.6

13 21.01.2022 52.4 25.2 5.5 8.1

14 22.01.2022 54.8 26.9 6.7 8.7

15 24.01.2022 57.6 28.6 7.5 9.3

16 25.01.2022 54.1 26.1 6.3 8.5

17 04.02.2022 50.4 24.2 4.7 7.6

18 05.02.2022 52.2 25.3 4.8 7.9

19 07.02.2022 57.2 28.1 7.4 9.2

20 08.02.2022 51.2 24.8 4.9 7.8

21 18.02.2022 58.2 29.3 7.6 9.4

22 19.02.2022 56.4 27.6 7.2 9.0

23 21.02.2022 57.8 28.1 7.4 9.2

24 22.02.2022 53.6 25.7 6.1 8.4

MIN 48.4 23.2 4.2 7.1

AVE 53.2 25.8 5.9 8.3

MAX 58.2 29.3 7.6 9.4

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit.
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AMBIENT AIR QUALITY

Project : Rough Stone and Gravel Quarry of Thiru.K.A. Rajagopal

Name of the Location : Devatharam(Kovilur) Village

Station Code : A6

SL.NO DATE PM10 PM2.5 SO2 NO2

1 10.12.2021 52.8 25.6 5.6 8.1

2 11.12.2021 50.4 24.4 4.9 7.5

3 13.12.2021 50.6 24.7 5.1 7.6

4 14.12.2021 52.1 25.3 5.4 7.9

5 24.12.2021 49.5 24.2 4.8 7.4

6 25.12.2021 52.4 25.4 5.5 8.1

7 27.12.2021 54.2 26.7 5.9 8.4

8 28.12.2021 51.6 25.2 5.3 7.8

9 07.01.2022 57.9 29.6 7.1 9.4

10 08.01.2022 54.7 26.5 6.2 8.6

11 10.01.2022 53.2 25.8 5.7 8.2

12 11.01.2022 55.3 26.7 6.3 8.7

13 21.01.2022 57.2 29.3 6.8 9.2

14 22.01.2022 55.6 27.5 6.4 8.8

15 24.01.2022 58.4 29.9 7.2 9.5

16 25.01.2022 56.1 28.6 6.5 8.9

17 04.02.2022 59.2 30.4 7.4. 9.7

18 05.02.2022 57.6 29.5 6.9 9.3

19 07.02.2022 56.7 29.1 6.7 9.1

20 08.02.2022 54.4 26.9 6.1 8.5

21 18.02.2022 51.2 25.8 5.2 7.7

22 19.02.2022 53.6 26.2 5.8 8.3

23 21.02.2022 58.9 30.1 7.3 9.6

24 22.02.2022 56.4 28.7 6.6 9.1

MIN 49.5 24.2 4.8 7.4

AVE 54.6 27.2 6.1 8.6

MAX 59.2 30.4 7.3 9.7

Note: BDL – Below Detectable Limit, DL: Detectable Limit.
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WATER QUALITY DATA

Project Name : Rough Stone and Gravel Quarry of Thiru.K.A. Rajagopal

Location Name :

Location Code Location Name

W1 Near Mine Lease Area

W2 Devipattinam Village

W3 Cokkanatham puthur Village

W4 Sivagiri Village

W5 Viswanathapuri Village

W6 Devatharam(Kovilur) Village

S.
No.

Parameter Unit W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W6
*Permissible

Limits

1 pH - 7.63 7.89 7.63 7.21 7.59 7.01 6.5-8.5

2
Electrical

Conductivity
µmhos/

cm
825.5 1832 926.5 1470 1112 858.9 -

3 Odor - AGREEABLE AGREEABLE AGREEABLE AGREEABLE AGREEABLE AGREEABLE AGREEABLE

4 Turbidity NTU <1 <1 <1 <1 <1 <1.0 5.0

5
Total Hardness as

CaCO3
mg/L 84 420 180 521 307 439 600

6
Calcium Hardness

CaCO3
mg/L 73 205 154 321 240 208 -

7
Magnesium

Hardness CaCO3
mg/L 11.5 215 26.9 200 67.2 231 -

8 Calcium Ca mg/L 29.2 82.0 61.4 129 96 83.1 200

9 Magnesium Mg mg/L 2.8 51.6 6.5 48.0 16.1 55.5 100

10 Alkalinity CaCO3 mg/L 452 323 492 223 314 314 600
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S.
No.

Parameter Unit W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W6
*Permissible

Limits

11 Chloride Cl- mg/L 103.7 362 106 276 147 56.7 1000

12 Sulphate SO4
2 mg/L 21.7 268 24.3 167 129 173 400

13 Iron Fe mg/L
BDL(D.L-
0.01)

0.07 0.05 0.05 BDL(D.L-0.01) 0.14 0.3

14 Nitrate NO3 mg/L
BDL(D.L-
1.0)

3.45 2.3 10.9 1.61 BDL (D.L – 1.0) 45

15 Fluoride F mg/L 0.14 0.44 0.18 0.63 0.32 0.66 1.5

16
Total Dissolved

Solids
mg/L 496 1100 560 870 666 520 2000

17
Free Residual
Chlorine Cl-

mg/L BDL(D.L-0.2) BDL(D.L-0.2) BDL(D.L-0.2) BDL(D.L-0.2) BDL(D.L-0.2) BDL(D.L-0.2) 1.0

18 Manganese Mn mg/L BDL(D.L-0.05)
BDL(D.L-
0.05)

BDL(D.L-0.05) BDL(D.L-0.05) BDL(D.L-0.05) BDL(D.L-0.05) 0.3

Note: * The water quality of the collected ground water samples were found to be within the prescribed permissible limits of

IS: 10500:2012 Norms for Drinking in the absence of an alternative source.
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LANDUSE STUDY WITHIN 10 KM RADIUS

Sl.No
No. of
Villages

Name of
village

Total
Geographical
Area (in
Hectares)

Forest
Area (in
Hectares)

Area under
Non-

Agricultural
Uses (in
Hectares)

Barren & Un-
cultivable
Land Area
(in Hectares)

Permanent
Pastures and

Other
Grazing Land
Area (in
Hectares)

Land Under
Miscellaneous
Tree Crops etc.

Area (in
Hectares)

Culturable
Waste Land
Area (in
Hectares)

Fallows Land
other than
Current

Fallows Area
(in Hectares)

Current
Fallows Area
(in Hectares)

Total
Unirrigated
Land Area (in
Hectares)

Area Irrigated
by Source (in
Hectares)

0-2 km,Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District
1 1 Chokkanathaputtur 278.63 0 18.19 1.22 2.02 0 0.47 20.57 164.79 0 71.37

total (A) 278.63 0 18.19 1.22 2.02 0 0.47 20.57 164.79 0 71.37

2-5 km,Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District

2 1 Muthusamipuram 1043.43 0 257.17 54.3 0 55.65 2.14 52.26 0 49.41 572.5

3 2 Vadakkudevadanam 867.08 0 101.81 0 0 0 0 199.42 0 1.19 564.66

4 3 Terku Devadanam 563.85 2.15 139.26 0 0 0 3.48 49.74 0 35.18 334.04

5 4 Kovilur 698.28 0 6.46 128.29 0 0 32.09 0.05 0 0 531.39

Sivagiri Sub-District,Tirunelveli District
6 1 Viswanathapperi 3546.22 0 677.03 87.37 0 22.9 4.11 211.26 165.91 181.16 2196.48

total (B) 6718.86 2.15 1181.73 269.96 0 78.55 41.82 512.73 165.91 266.94 4199.07

5-10 km,Rajapalayam Sub-District, Virudhunagar District
7 1 Ayan Kollankondan 1127.06 0 73 260.29 6.5 0 211.25 62.63 0 178.84 334.55

8 2 Tiruchalur 236.54 0 43.52 9.93 0 0 0 48.98 0 17.76 116.35

9 3 Kollankondan 583.84 0 149.13 0.27 0 0 1.03 149.2 0 35.3 248.91

10 4 Sundararajapuram 2286.35 1082.82 12.13 3.16 0 0 0 188.04 373.79 67.27 559.14

11 5 Solaicheri 952.08 0 159.89 4.32 0 0 0.21 39.43 0 12.28 735.95

12 6 Ilandiraikondan 906.64 0 12.67 2.3 0.86 0 451.68 184.07 0 205.01 50.05

13 7 Nallamangalam 184.13 0 61.35 0 0 0 0 46.01 0.12 1.07 75.58

14 8 Puthur 1805.21 0 27.43 396.39 1.22 0 939.2 22.6 0 63.27 355.1

Sivakasi Sub-District, Virudhunagar District
15 1 Kilanmarinadu 2765 0 586.05 0 6 20 5.8 1764.53 76.3 277.7 28.62

Virudhunagar Sub-District, Virudhunagar District
16 1 Ellinganayakkampatti 785.78 0 56.72 0 0 0 0 302.26 76.38 341.02 9.4

Sivagiri Sub-District,Tirunelveli District
17 1 Inam Kovilpatti 346.76 0 86.64 0 0 0 1.12 102.29 43.15 0.74 112.82

18 2 Rayagiri 1268.73 0 280.32 28.02 0 1.19 0.29 41.45 3 10.39 904.07

19 3 Thenmalai 3549.95 0 585.22 191.41 0 0 508.73 273.03 983.31 319.73 688.52

20 4 Gudalur 1193.1 0 235.04 210.25 0 1.02 3.69 50.12 217.76 106.27 368.95

21 5 Ramanathapuram 504.49 0 76.14 11.97 0 0.39 0.16 88.69 10.81 10.5 305.83

22 6 Tirumalapuram 1978.49 0.9 287.44 23.74 0 2.4 1.72 387.19 118.61 54.99 1101.5

23 7 Sivagiri Reserve Forest 203.52 203.02 0.23 0 0 0 0 0 0 0 0.27

Sankarankoil Sub-District,Tirunelveli District

24 1 Perumalpatti 1252.09 0 304.31 0 0 0.17 18.14 628.85 60.97 7.11 232.54

total (C) 21929.76 1286.74 3037.23 1142.05 14.58 25.17 2143.02 4379.37 1964.2 1709.25 6228.15

Grand Total (A+B+C) 28927.25 1288.89 4237.15 1413.23 16.6 103.72 2185.31 4912.67 2294.9 1976.19 10498.59

*Source: District Primary Census Abstract, Virudhunagar & Tirunelveli District of Tamilnadu State-2011
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