
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rw;Wr;#oy; jhf;f kjpg;gPl;L mwpf;if 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jp/s;. nry;tuhzp fy; Fthhp  

rh;Nt vz;. 425/14A1 & 425/32, nyk;gsf;Fb fpuhkk;>  

jpUkak; tl;lk;> 

GJf;Nfhl;il khtl;lk; 



திட்ட RUf;fk; 

1. திட்டப் பின்னணி: 
புதுக்க ோட்டட மோவட்டம், திருமயம் தோலு ோவில், லெம்பளக்குடி  ிரோமத்தில், 
1.50.5 லெக்கடர் பரப்பளவில்  ரடுமுரடோன  ல் குவோரி, ல ோந்த பட்டோ நிெம். 
திட்டத்தின் வட  B1 ( ிளஸ்டர்) ஆகும், குத்தட ப் பகுதியோனது அடெக் ற்டை 
நிெப்பரப்டபயும், வடகமற்குப் பக் ம்  ோய்வோ வும்,  ரடுமுரடோன  ல்ெோல் 
மூடப்பட்டிருக்கும். 
 

குவோரி ல யல்போடு 5.0 மீட்டர் லபஞ்ச் அ ெம் ல ோண்ட 5.0 மீட்டர் ல ங்குத்து 
லபஞ்சுடன் வழக் மோன திைந்த வோர்ப்பு இயந்திரமயமோக் ப்பட்ட சுரங் த்துடன் 
கமற்ல ோள்ள உத்கத ிக் ப்பட்டுள்ளது. குவோரி ல யல்போட்டில் ஆழமற்ை N[f; N`kh; 

சுத்தியல் துடளயிடுதல், குழம்பு லவடித்தல், ஏற்றுதல் மற்றும் கபோக்குவரத்து 
ஆ ியடவ அடங்கும். 
 

குவோரி ல யல்போடு தடர மட்டத்திெிருந்து 47 மீட்டர் ஆழம் வடர 
பரிந்துடரக் ப்படு ிைது. ரஃப் ஸ்கடோன் லமோத்த புவியியல் இருப்பு சுமோர் 671310 m3 
ஆகும். முன்லமோழியப்பட்ட சுரங் ம் மற்றும் மீட் க்கூடிய இருப்புக் ள் முடைகய 
195240 m3 மற்றும் 185478 m3 ஆகும், ஐந்தோண்டு ளுக்கு ரஃப் ஸ்கடோன் ஆண்டு 
வோரியோன உற்பத்தி 185478 m3 மட்டுகம (அறுபது மோதங் ள்) லவட்டப்பட 
கவண்டும். 
 

சுரங் த் திட்டத்திற்கு புவியியல் மற்றும் சுரங் த் துடை புதுக்க ோட்டட மோவட்ட 
 டிதம் எண். R.c.No.353/2020/(G&M) கததியிட்ட 06.08.2021 குத்தட டய 
நிடைகவற்ைிய கததியிெிருந்து. திட்டப் பகுதி போது ோப்பு மடெப் பகுதி ஆடணயப் 
பகுதியில் வரோது. 15  ிமீ சுற்ைளவில் வனவிெங்கு போது ோப்பு  ட்டம் 1972ன் படி 
மோநிெங் ளுக்கு இடடகயயோன எல்டெ,  டகெோர ஒழுங்குமுடை மண்டெம் 
கமற்கு லதோடர்ச் ி மடெ ள், அைிவிக் ப்பட்ட பைடவ ள்  ரணோெயங் ள், 
வனவிெங்கு  ரணோெயங் ள் எதுவும் இல்டெ. 
 

2. இயற்ட  மற்றும் திட்டத்தின் அளவு 

 

புதுக்க ோட்டட மோவட்டம், திருமயம் தோலுக் ோ லெம்பளக்குடி  ிரோமத்தில் 1.50.5 
லெக்கடர் நிெப்பரப்பில்  ரடுமுரடோன  ல் குவோரி உள்ளது. 
மினரல் குவோரி ல ய்ய உத்கத ித்துள்ளது:  ரடுமுரடோன  ல் 

மோவட்டம்: புதுக்க ோட்டட 

தோலுக் ோ: திருமயம்  

 ிரோமம்: லெம்பளக்குடி 



S.F. எண் ள்: 425/14A1 & 425/32 
பரப்பளவு : 1.50.5 லெக்கடர் 

 

அட்டவடண 1: திட்டத்தின் சுருக் மோன விளக் ம் 

 

t.vz; tptuq;fs; tpguq;fs; 

1. அட் கரட  
 

10° 16' 55.1786" N  to 10° 16' 54.6735" N   

2. தீர்க் கரட  78° 43' 41.5560" E  to 78° 43' 34.2935" E 

3.  ரோ ரி  டல் மட்டத்திற்கு கமல் 
தளம் உயரம் 

 

 ரோ ரி  டல் மட்டத்திெிருந்து 104 மீ 
 

4. நிெப்பரப்பு  

 

அடெயற்ை நிெப்பரப்பு 

 
5. தளத்தின் நிெ பயன்போடு  ல ோந்த பட்டோ நிெம் 

 
6. குத்தட  பகுதியின் பரப்பளவு 

 

1.50.5 Ha 

7. அரு ில் உள்ள லநடுஞ் ோடெ 

 

(NH-226) தஞ் ோவூர்-புதுக்க ோட்டட - இப்பகுதியின் 
 ிழக்குப் பகுதியில் சுமோர் 3.3  ி.மீ. 
SH 201- நமண முத்திரம் - லபோன்னமரோவதி 
பகுதியின் tlNkw;F பக் த்தில் சுமோர் 4.72  ி.மீ. 

 
8. அரு ிலுள்ள ரயில் நிடெயம்  

 

புதுக்க ோட்டட ரயில் நிடெயம் - 13  ிமீ, tlNkw;F 

9. அரு ிலுள்ள விமோன நிடெயம்  திருச் ி  ர்வகத  விமோன நிடெயம் - 55  ிமீ, tlf;F 
10. அரு ில் உள்ள ந ரம் / ந ரம்  புதுக்க ோட்டட - 13  ிமீ – tlfpof;F 
11. ஆறு ள் /  ோல்வோய்  ,y;iy 

12. ஏரி   புது  ண்மோய் - 0.18  ிமீ, tlNkw;F 
 படழய  ீரங்குடி  ண்மோய் - 10.35 

 ி.மீ., tlNkw;F  ீரங்குடி  ண்மோய் - 
11.22  ி.மீ., tlNkw;F 

  விநோடு  ண்மோய் – 11.77  ி.மீ., tlf;F 

 
13. மடெ ள் / பள்ளத்தோக்கு ள் 15  fpkP Rw;wstpy; kiyfs; kw;Wk; gs;sj;jhf;Ffs; vJTk; 

,y;iy 
14. லதோல்லபோருள் இடங் ள் 15  fpkP Rw;wstpy; njhy; nghUs; ,lq;fs; vJTk; ,y;iy 

15. கத ிய பூங் ோக் ள் / 
வனவிெங்கு  ரணோெயங் ள் 

15  fpkP Rw;wstpy; Njrpa G+f;fhf;fs; kw;Wk; tdtpyq;F 
ruzhyaq;fs; vJTk; ,y;iy 

16. ஒதுக் ப்பட்ட / போது ோக் ப்பட்ட 

 ோடு ள் 

மல்ெங்குடி போது ோக் ப்பட்ட  ோடு- வடக்கு 
திட யில் 5.22  ி.மீ njhiytpy; cs;sJ 

17. நிெ அதிர்வு  முன்லமோழியப்பட்ட குத்தட  பகுதி நிெ அதிர்வு 
மண்டெம்-II (குடைந்த ஆபத்து பகுதி)  ீழ் வரு ிைது 

18. போது ோப்பு நிறுவல் ள்  15  ிமீ சுற்ைளவில் போது ோப்பு நிறுவல் ள் இல்டெ 

 

 



3. திட்டம் கதடவ 

 சுரங் ப் பணி ள், வழீ்ச் ி  ட்டுமோனம் மற்றும் உள் ட்டடமப்பு திட்டங் டள முன்லமோழிய 
கவண்டும். 

 ரியல் எஸ்கடட்,  ட்டுமோனத் திட்டங் ள் மற்றும்  ட்டிட  ட்டுமோனத் திட்டங் ளில் மூெ 

 ரடுமுரடோன  ல் மற்றும் லநோறுக் ப்பட்ட  ல்ெின் கதடவ அதி  அளவில் உள்ளது. 

 அரு ில் உள்ள  ட்டிட ஒப்பந்ததோரர் ள்,  ோடெ ஒப்பந்ததோரர் ள் மற்றும் அரு ிலுள்ள 
 ிரோம மக் ளுக்கு  ிரஷர் nkhj;jkhf  உற்பத்தி ல ய்வதற் ோ   ரடுமுரடோன  ல் 
லவட்டப்படு ிைது. 

 கதோண்டிலயடுக் ப்பட்ட முழு இருப்பு டளயும் குவோரி எடுத்த பிைகு, அரு ிலுள்ள 
 ிணறு ளுக்கு ல யற்ட யோ  ரீ ோர்ஜ் ல ய்ய அப்பகுதி நீர் கதக் மோ  பயன்படுத்தப்படும். 

 நிெத்திற்கு எந்த க தமும் ஏற்படோது, மறு ீரடமப்பு அல்ெது பின் நிரப்புதல் 
கதடவயில்டெ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

படம்1: திட்டத் தளத்தின் இருப்பிட வடரபடம் 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 2: திட்ட தளத்தின் கூகுள் படம் 

 

4.  ோர்கனோட ட் 

லபோதுவோ   ோர்கனோட ட்  ோம்பல் நிைத்தில் இருந்து பச்ட  நிைத்தில் இருக்கும், 
 ரடுமுரடோனது முதல் நடுத்தரமோனது,  ோர்லனட்டுடன் அல்ெது இல்ெோமல் க்ரீஸ் தன்டம 
ல ோண்டது. மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பயிர் ள்  ோரணமோ , ெித்கதோ அெகு ளுக்கு இடடகய 
உள்ள பல்கவறு லதோடர்பு டள ஊ ிக்  குவோரிப் பிரிவு ள் மறு ீரடமக் ப்பட்டன. 
குன்னந்தவர்க ோயில், திருமயம், குளத்தூர் ஆ ிய பகுதி ளில் உள்ள லபரும்போெோன 
குவோரி ளில்  ோர்கனோட ட்டின் இடடப்பட்ட இயற்ட யோன படி   ோர்பகனட் போடை ள் 
 ோணப்படு ின்ைன, கமற்பரப்பில்  ர்கனோட ட்டின் வோனிடெ, பட  கபோன்ைவற்டை 
கதோற்ைத்டத அளிக் ிைது மற்றும் குவோரி பகுதி ளில் ஆழத்தில் புதிய  ோர்கனோட ட்டு ள் 
லவளிப்படும்.  ிட்டத்தட்ட அடனத்து  ோர்கனோட ட் குவோரி பிரிவு ளிலும் நன்கு 
எடுத்துக் ோட்டு ிைது. 

 

5. புவியியல் வளங் ள் 

குறுக்குலவட்டு முடையின் அடிப்படடயில் புவியியல் இருப்புக் ள்  ணக் ிடப்பட்டுள்ளன 

 

 



அட்டவடண 2. புவியியல் வளங் ள் 

 

புவியியல் இருப்புக் ள் 

பிரிவு 
லபஞ்ச் 

 

நீள ம் 
(m) 

அ ெம் 

(m) 

ஆழ
ம் 

(m) 

பரும 

அளவு 

in m3 

புவியியல் 
இருப்புக் ள் 

in m3 @ 95% 

சுரங்  
 ழிவு ள் 

in m3 @ 5% 

கமல் மண் 

in m3 

XY-AB I 102 111 2    22644 

II 102 111 5 56610 53780 2830  

III 102 111 5 56610 53780 2830  

IV 102 111 5 56610 53780 2830  

V 102 111 5 56610 53780 2830  

VI 102 111 5 56610 53780 2830  

VII 102 111 5 56610 53780 2830  

VIII 102 111 5 56610 53780 2830  

IX 102 111 5 56610 53780 2830  

X 102 111 5 56610 53780 2830  

லமோத்தம் 509490 484020 25470 22644 

XY-CD I 62 58 2    7192 

II 62 58 5 17980 17081 899  

III 62 58 5 17980 17081 899  

IV 62 58 5 17980 17081 899  

V 62 58 5 17980 17081 899  

VI 62 58 5 17980 17081 899  

VII 62 58 5 17980 17081 899  

VIII 62 58 5 17980 17081 899  

IX 62 58 5 17980 17081 899  

X 62 58 5 17980 17081 899  

லமோத்தம் 161820 153729 8091 7192 

ஆ  லமோத்தம் 671310 637749 33561 29836 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



அட்டவடண 3. ஆண்டு வோரியோன உற்பத்தித் திட்டம் 

 

ஆண்டு வோரியோன வளர்ச் ி மற்றும் உற்பத்தி இருப்பு 

ஆண்டு பிரிவு லபஞ்ச் 

 

நீள ம் 

(m) 

அ ெ
ம் (m) 

ஆழம் 

(m) 

பரும 

அளவு 

in m3 

புவியியல் 
இருப்புக் ள் 

in m3 @ 95% 

சுரங்  
 ழிவு ள் 

in m3 @ 5% 

கமல் 
மண் 

in m3 

I- ஆண்டு 
XY-AB 

I 112 98 2 
   

21952 

II 108 94 5 50760 48222 2538 
 

லமோத்தம் 50760 48222 2538 21952 

II- ஆண்டு 
XY-AB III 98 84 5 41160 39102 2058 

 
லமோத்தம் 41160 39102 2058 

 
III- 

ஆண்டு 

XY-AB IV 88 74 5 32560 30932 1628 
 

லமோத்தம் 32560 30932 1628 
 

IV- 
ஆண்டு 

XY-AB 
V 78 64 5 24960 23712 1248 

 
VI 68 54 5 18360 17442 918 

 
லமோத்தம் 43320 41154 2166 

 

V- 
ஆண்டு 

XY-AB 

VII 58 44 5 12760 12122 638 
 

VIII 48 34 5 8160 7752 408 
 

IX 38 24 5 4560 4332 228 
 

X 28 14 5 1960 1862 98 
 

லமோத்தம் 27440 26068 1372 
 

ஆ  லமோத்தம் 195240 185478 9762 21952 

 

6. சுரங் ம் 

திைந்தலவளி சுரங் ம் 

5.0 மீட்டர் லபஞ்ச் அ ெம் ல ோண்ட 5.0 மீட்டர் ல ங்குத்து லபஞ்ச் ல ோண்ட வழக் மோன திைந்தலவளி அடர 

இயந்திரமயமோக் ப்பட்ட சுரங் த்துடன் குவோரி ல யல்போடு கமற்ல ோள்ள உத்கத ிக் ப்பட்டுள்ளது. குவோரி 

ல யல்போட்டில் ஆழமற்ை N[f; N`kh; துடளயிடுதல், குழம்பு லவடித்தல், ஏற்றுதல் மற்றும் கபோக்குவரத்து 

ஆ ியடவ அடங்கும். 

 

ல யல்முடை விளக் ம் 

 புவியியல் ஆய்வின் அடிப்படடயில் இருப்புக் ள் மற்றும் வளங் ள் வந்தடட ின்ைன 

 அ ழ்வோரோய்ச் ி ள் மூெம் கமல் மண்டண அ ற்ைி கநரடியோ  டிப்பர் ளில் ஏற்றுதல். 

 கதோண்டுதல் மற்றும் லவடித்தல் மூெம் அ ழ்வோரோய்ச் ி மூெம்  ரடுமுரடோன  ல்டெ அ ற்றுதல். 

 25.5 மிமீ டயோவின் ஜோக்ெோமருடன் ஆழமற்ை துடளயிடுதல். 

 வகுப்பு 3 லவடிலபோருட் ளுடன் குடைந்தபட்  லவடிப்பு. 

 டிப்பர் ளில் அ ழ்வோரோய்ச் ி மூெம்  ரடுமுரடோன  ல்டெ ஏற்றுதல். 

 

 



7. தண்ணரீ் கதடவ 

சுரங் த் திட்டத்திற் ோன லமோத்த நீர் கதடவ 1.5 KLD ஆகும். வடீ்டுத் தண்ணரீ் அரு ிலுள்ள லெம்பளக்குடி 

 ிரோமத்திெிருந்தும் மற்ை நீர் அரு ிலுள்ள  ோடெ கடங் ர்  ப்டளயிெிருந்தும் லபைப்படும். 

 

அட்டவடண 4. நீர் இருப்பு 

 

 

8. மனித  க்தி 
திட்டத்திற்கு லமோத்த மனித  க்தி கதடவ கதோரோயமோ  15 நபர் ள். லதோழிெோளர் ள் அரு ில் உள்ள 
 ிரோமங் ளில் இருந்து வருவோர் ள். 

அட்டவடண 5. மனித  க்தி 

 

1. திைடமயோனவர் 

 

ஆபகரட்டர் 

 

2 No. 

  nkf;fhdpf; 1 No. 

  பிளோஸ்டர்/கமட் 
1 No. 

2. 
gFjp 

jpwikahhsh; 

biuth; 2 Nos 

3. திைடமயற்ைவர் k];J}h; / Nygh;]; 4 Nos 

  சுத்தம் ல ய்பவர் ள் 
2Nos 

  mYtyf cjtpahsh; 1No 

4. கமெோண்டம மற்றும் கமற்போர்டவ ஊழியர் ள் 
2No. 

 லமோத்தம் 15Nos 

18 tajpw;Fl;gl;l Foe;ijj; njhopyhsh;fs; Fthhpapy; gzpakh;j;jg;gLtjpy;iy.  

 

 

கநோக் ம் 
அளவு ஆதோரங் ள் 

குடிநீர் 0.75 KLD லெம்பளக்குடி  ிரோமத்தில் கபக்க ஜ் ல ய்யப்பட்ட குடிநீர் 

விற்படனயோளர் ள்  ிடடக்கும் 

 
gRik tisak; 

 

0.5KLD  ோடெ கடங் ர் ள் மூெம்  ப்டள நடவடிக்ட  ள் 
Nkw;nfhs;sg;gLk; 

தூ ி அடக்குமுடை 0.5KLD  ோடெ கடங் ர் ள் மூெம்  ப்டள நடவடிக்ட  ள் 
Nkw;nfhs;sg;gLk; 

 லமோத்தம் 1.75 KLD  



9. திடக் ழிவு கமெோண்டம 

                           அட்டவடண 6 திடக் ழிவு கமெோண்டம 

 

 

 

t.vz; tif msT 
அ ற்றும் முடை 

 

 

 

 

 

1  னிம 2.7 kg/day உணவு  ழிவு ள் உட்பட ந ரோட் ி லதோட்டி 

2  னிமமற்ை 

 

4.05 kg/day TNPCB அங் ீ ரிக் ப்பட்ட மறுசுழற் ியோளர் ள் 

 
 Asper CPCB வழி ோட்டுதல் ள்:MSWpercapita/day=0.45 kg/day 

 

அட்டவடண 7 - 500மீ கரடியஸ்  ிளஸ்டர் சுரங் ம் 

1. தற்கபோதுள்ள மற்ை குவோரி ள்: 

t.vz குத்தட தோரர் / அனுமதி 

டவத்திருப்பவரின் லபயர் 
 ிரோமம் & தோலுக் ோ 

r.vz; 
அளவு 

குத்தட  

 ோெம் 

1. திரு. எஸ்.ரவி 
 

லெம்பளக்குடி  ிரோமம்&திருமயம் 

தோலுக் ோ 

425/28 1.71.0 21.01.2019 to 

20.01.2024 

2. திரு. ஏ.எம்.க வியர் 

 

லெம்பளக்குடி  ிரோமம்&திருமயம் 

தோலுக் ோ 

454 (part) and 455/2 

(part) 

2.00.0 13.01.2020 to 

12.01.2025 

 

2. முன்லமோழியப்பட்ட பகுதி 
t.vz 

குத்தட தோரர் லபயர்  ிரோமம் & தோலுக் ோ 
r.vz; 

அளவு 

1. திருமதி எம் ல ல்வரோணி 
 

லெம்பளக்குடி 

 ிரோமம்&திருமயம் 

தோலுக் ோ 

425/14A1 & 425/32 1.50.5 

3. குத்தட   ோெோவதியோனது 

t.vz; 
குத்தட தோரர் லபயர்  ிரோமம் & தோலுக் ோ 

r.vz; 
அளவு 

குத்தட  நிடெ 

 

1. 
க .சுப்புெட்சுமி 

 

லெம்பளக்குடி 

 ிரோமம்&திருமயம் 

தோலுக் ோ 

425/11 1.81.5 
17.06.2009 to 

16.6.2014 

2. 
எம்.ஏ.முரு ப்பன் 

 

லெம்பளக்குடி 

 ிரோமம்&திருமயம் 

தோலுக் ோ 

425/1 (P) 1.00.0 
10.12.2010 to 

09.12.2015 

தற்கபோதுள்ள / குத்தட   ோெோவதியோன / முன்லமோழியப்பட்ட குவோரி ளின் லமோத்த அளவு 8.03 லெக்கடர் 

 



10. நிெத் கதடவ 

 இத்திட்டத்தின் லமோத்த பரப்பளவு 1.50.5 லெக்கடர், புதுக்க ோட்டட மோவட்டம், திருமயம் தோலுக் ோ 

லெம்பளக்குடி  ிரோமத்தில் ல ோந்த பட்டோ நிெம். 

 

அட்டவடண 8 - நிெ பயன்போட்டு  

t. 
vz; 

நிெ பயன்போட்டு 
தற்கபோடதய பகுதி 

(Ha)  

குவோரி  ோெத்தில் பயன்போட்டில் 
உள்ள பகுதி 

(Ha) 

1. குவோரிக்கு உட்பட்ட பகுதி 
 

Nil 0.77.0 

2. உள் ட்டடமப்பு 

 

Nil 0.01.0 

3.  ோடெ ள் 

 

Nil 0.01.0 

4.  ிரீன் லபல்ட் & டம்ப் 

 

Nil 0.21.0 

5. பயன்படுத்தப்படோத பகுதி 
 

1.50.5 0.50.5 

 லமோத்தம் 1.50.5Ha 1.50.5Ha 
 

11. மனித குடிகயற்ைம் 

500 மீட்டர் சுற்ைளவில் குடியிருப்பு ள் இல்டெ. குவோரியிெிருந்து 5  ிமீ சுற்ைளவில் இந்தப் பகுதியில் 

 ிரோமங் ள் உள்ளன. 

அட்டவடண 9. வோழ்விடம் 

 

 

 

 

 

 

 

12.  க்தி கதடவ 

 ரடுமுரடோன  ல் குவோரி திட்டத்திற்கு லபரிய தண்ணரீ் மற்றும் மின் ோரம் கதடவயில்டெ. 

சுரங் த்திற் ோன அ ழ்வோரோய்ச் ிக்கு ஒரு மணி கநரத்திற்கு 16 ெிட்டர் டீ ல் மற்றும்  ரடுமுரடோன 

 ல் கதடவ. 

 

13. அடிப்படட ஆய்வின் கநோக் ம் 

 

இந்த அத்தியோயம் பின்வரும் அளவுருக் ளில் தற்கபோதுள்ள சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிடெ பற்ைிய 
த வல் டளக் ல ோண்டுள்ளது. 
 

திட  
 ிரோமம் 

 
தூரம்  ( ிமீ) மக் ள்லதோட  

வடக்கு லநய்க ோணம் 1.4Kms 230 

 ிழக்கு 
நல்ெிப்பட்டி 

 
1.2Kms 120 

லதற்கு 
க ோென்பட்டி 

 
2.0kms 280 

கமற்கு 
விரோச் ிடெ பிட் II 

 
2.0Kms 150 



1. டமக்கரோ - வோனிடெயியல் 

 

2. நீர் சூழல் 

 

3.  ோற்று சூழல் 

 

4. இடரச் ல் சூழல் 

 

5. மண்/ நிெச் சூழல் 

 

6. உயிரியல் சூழல் 

 

7.  மூ -லபோருளோதோர சூழல் 

 

13.1 டமக்கரோ - வோனிடெ ஆய்வு 

வளிமண்டெத்தில் லவளிகயற்ைப்படும் மோசுப் லபோருட் ளின் பரவடெப் போதிக்கும் முக் ியப் 

போத்திரத்டத வளிமண்டெவியல் வ ிக் ிைது. வோனிடெ  ோரணி ள்  ோெப்கபோக் ில் ஏற்ை 

இைக் ங் டளக்  ோட்டுவதோல், அர்த்தமுள்ள விளக் ம் நீண்ட  ோெ நம்ப த் தரவு ளில் இருந்து 

மட்டுகம வடரயப்படும். 

i)  ரோ ரி குடைந்தபட்  லவப்பநிடெ : 240C 

ii)  ரோ ரி அதி பட்  லவப்பநிடெ. : 33.70C 

iii) இப்பகுதியில்  ரோ ரி ஆண்டு மடழ: 922.8 மிமீ 

 

13.2  ோற்று சூழல் 

சுரங் க் குத்தட ப் பகுதிடயச் சுற்ைியுள்ள பகுதி ளில் மோதோந்திர அடிப்படடயில் சுற்றுப்புைக்  ோற்று 

 ண் ோணிப்பு கமற்ல ோள்ளப்பட்டது. சுற்றுப்புை  ோற்ைின் தரத்டத அதி  தூரத்தில் அதோவது 5  ிமீ 

ஆய்வுப் பகுதியில் அைிய. ஆரம்,  ோற்ைின் தரம் குைித்து 5 இடங் ளில் ஆய்வு நடத்தப்பட்டுள்ளது. 

து ள் ள் (PM10),  ல்பர் டட ஆக்ட டு (SO2), டநட்ரஜன் டட ஆக்ட டு (NO2) கபோன்ை முக் ிய 

 ோற்று மோசுபோடு ள்  ண் ோணிக் ப்பட்டு முடிவு ள்  ீகழ சுருக் ப்பட்டுள்ளன. 

PM10 (60.3-40µg/m³), PM2.5 (29-17 µg/m³), SO2 (15-5 µg/m³), NO2 (30.6-8 µg/m³) இன் 

அடிப்படட நிடெ ள், அடனத்து அளவுருக் ளும் நன்ைோ  உள்ளன. மோர்ச் முதல் கம 2022 

வடரயிெோன ஆய்வுக்  ோெத்தில் கத ிய சுற்றுப்புை  ோற்ைின் தரத்தோல் பரிந்துடரக் ப்பட்ட 

தரங் ளுக்குள். 

 



13.3 இடரச் ல் சூழல் 

முன்லமோழியப்பட்ட திட்டத் தளத்டதச் சுற்ைியுள்ள 5 இடங் ளில் சுற்றுப்புை இடரச் ல் அளவு ள் 

அளவிடப்பட்டன. ஸ்ரீ ஆெடி  ருப்பர் க ோவிெில் அதி பட் மோ  ப ல் இடரச் ல் 55 dB(A) மற்றும் 

53 dB(A) என  ோணப்பட்டது. குடைந்தபட் ம் ப ல் இடரச் ல் மற்றும் இரவு கநர இடரச் ல் 

முடைகய 40 dB(A) மற்றும் 41 dB(A) ஆ  இருந்தது, இது அரங் ிரோம்பட்டி அரசுப் பள்ளியில் 

 ோணப்பட்டது. 

 

 

13.4 நீர் சூழல் 

•  ரோ ரி pH 7.6 - 8.1 வடர இருக்கும் 

• TDS மதிப்பு 367mg/l முதல் 1950 mg/l வடர 
•  டினத்தன்டம 186 முதல் 672mg/l வடர மோறுபடு ிைது 

• குகளோடரடு 33.3 முதல் 96.5mg/l வடர மோறுபடு ிைது 

 

13.5 நிெச் சூழல் 

திட்டம் மற்றும் சுற்ைியுள்ள பகுதியில் உள்ள மண்ணின் லபரும்பகுதி இயற்ட யில்  ிைிது 
 ோரத்தன்டம ல ோண்டது மற்றும் pH மதிப்பு 7.02 முதல் 8.16 வடர  ரிமப் லபோருட் ள் 0.28 % 
முதல் 0.59 % வடர இருக்கும் என்று பகுப்போய்வு முடிவு ள்  ோட்டு ின்ைன. மண் மோதிரி ளில் 
டநட்ரஜன், போஸ்பரஸ் மற்றும் லபோட்டோ ியத்தின் ல ைிவு நல்ெ அளவில் இருப்பது 
 ண்டைியப்பட்டுள்ளது. 
 

13.6 உயிரியல் சூழல் 

முன்லமோழியப்பட்ட சுரங்  குத்தட ப் பகுதியோனது லபரும்போலும்  ிைிய புதர் ள் மற்றும் புதர் டளக் 
ல ோண்ட வைண்ட தரிசு நிெமோகும். சுரங்  குத்தட ப் பகுதிக்குள் குைிப்பிட்ட அழிந்து வரும் 
தோவரங் ள் மற்றும் விெங் ினங் ள் எதுவும் இல்டெ. 

 

 

14. புனர்வோழ்வு/ மீள்குடிகயற்ைம் 

• சுரங் த்தின் ஒட்டுலமோத்த நிெம் தனியோர் பட்டோ நிெம். திட்டப் பகுதியிலும், 
அரு ிலுள்ள பகுதியிலும் மக் ள் இடம்லபயர்வது இல்டெ. இத்திட்டத்தில் அரு ில் 
உள்ள  ிரோமங் ளின்  மூ  கமம்போடு பரி ீெிக் ப்படும். 

• சுரங் ப் பகுதி எந்த வ ிப்பிடத்டதயும் உள்ளடக் ோது. எனகவ சுரங்  நடவடிக்ட யில் 
மனித குடிகயற்ைங் ள் இடப்லபயர்ச் ி ஏற்படோது. 
 

 15.  gRik tisaம்  கமம்போடு 

1. சுரங் ப் பகுதியின் புைத் தோங் ல் மண்டெத்தில் gRik tisaம்  வளர்ச் ி. 
 



2. சுற்றுச்சூழல் கமெோண்டமத் திட்டத்தின் முக் ிய அங் மோ  பசுடமப் tisaம் 
பரிந்துடரக் ப்பட்டுள்ளது, இது சூழெியல், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சுற்ைியுள்ள பகுதியின் 
தரத்டத கமம்படுத்தும். 

3. கவம்பு, புங் ம், நோவல் கபோன்ை உள்ளூர் மரங் ள் குத்தட  எல்டெ மற்றும் வழித்தடங் ள் 
மற்றும் ல யல்படோத குப்டப ள் மீது ஆண்டுக்கு 80 மரங் ள் வதீம் 5 மீ இடடலவளியில் 
நடப்படும். 

4. இந்த பகுதியில் உயிர்வோழும் வி ிதம் 70% ஆ  இருக்கும் என எதிர்போர்க் ப்படு ிைது 

 

அட்டவடண.10 கதோட்டம்/  ோடு வளர்ப்பு திட்டம் 

ஆண்டு 

 

இனத்தின் லபயர் 
 

நடப்பட்ட 
இடம் 

 

இனங் ளின் 
எண்ணிக்ட  

 

இடடலவளி 
 

உயிர் 
பிடழத்தல் 

 

2021 கவம்பு/புங் ம் வடக்கு 80 5m 70% 

2022 ehty; லதற்கு 80 5m 70% 

2023 பூவரசு/புங் ம்  ிழக்கு 80 5m 70% 

2024 ehty;/ புங் ம் லதற்கு 80 5m 70% 

2025 கவம்பு கமற்கு 80 5m 70% 

லமோத்தம் 400 
 

16. எதிர்போர்க் ப்படும் சுற்றுச்சூழல் போதிப்பு ள் 

16.1  ோற்று சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ட  ள் 

1.  ோடெ ள் & ல ப்பனிடப்படோத  ோடெ ளில் தண்ணரீ் லதளிக் ப்படும். 
2. தூ ி உமிழ்டவக்  ட்டுப்படுத்த தண்ணரீ் லதளித்தல் கபோன்ை முடையோன தணிப்பு 

நடவடிக்ட  ள் கமற்ல ோள்ளப்படும். 
3. கதோட்டக் டெ அணுகுமுடை ள், திடக் ழிவு தளம்&அரு ிலுள்ள சுரங்  வளோ ங் ளில் 

கமற்ல ோள்ளப்படும். 
4. உமிழ்டவக்  ட்டுப்படுத்த, உப ரணங் ளின் வழக் மோன பரோமரிப்பு கமற்ல ோள்ளப்படும். 

 

16.2 இடரச் ல் சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ட  ள் 

1.  ிபி ிபி வழி ோட்டுதல் ளின்படி அவ்வப்கபோது Fwpg;gpl;l fhy ,ilntspfspy; rj;jj;jpd; 

msT fz;fhzpf;fg;gLk; 

2. கபோக்குவரத்து வோ னங் ள் மற்றும் அ ழ்T  தவிர கவறு எந்த உப ரணங் ளும் 
ஏற்றுவதற்கு அனுமதிக் ப்glhJ 

3. இந்த உப ரணq;fs; njhlh;r;rpahf ,af;fj;jpy; ,Ug;gJ ,y;iy.  vdNt. 

,jdhy; Vw;gLk; rj;jk; Nkhrkhd tpisTfis vijAk; Vw;gLj;jhJ 

17. சுற்றுச்சூழல் கமெோண்டமக்  ெத்திற் ோன லபோறுப்பு ள் (EMC) 
EMC இன் லபோறுப்பு ளில் பின்வருவன அடங்கும்: 

i. சுற்ைியுள்ள பகுதியின் சுற்றுச்சூழல்  ண் ோணிப்பு 
ii. பசுடமப் பட்டட/கதோட்டத்டத உருவோக்குதல் 



iii. குடைந்தபட்  நீரின் பயன்போட்டட உறுதி ல ய்தல் 

iv. மோசுக் ட்டுப்போட்டு நடவடிக்ட  டள முடையோ  ல யல்படுத்துதல் 

 

18. சுற்றுச்சூழல்  ண் ோணிப்பு திட்டம் 

தமிழ்நோடு மோநிெ மோசுக் ட்டுப்போட்டு வோரியத்தின் (TNPCB) படி சுற்றுப்புை  ோற்ைின் தரம், நீர் 
மற்றும்  ழிவு நீரின் தரம், ஒெி தரம் ஆ ியவற்டைப் லபோறுத்து ஒரு  ண் ோணிப்பு அட்டவடண 
பரோமரிக் ப்படும். 
 

19. திட்டச் ல ெவு 

லமோத்த திட்டச் ல ெவு ரூ. 49,00,000 இயந்திரங் டளப் பயன்படுத்துவதற்கும், அணுக் ச்  ோடெ, 
சுரங்  அலுவெ ம் / பணியோளர் ள் ல ோட்டட , முதலுதவி அடை கபோன்ை உள் ட்டடமப்பு 
வ தி டள உருவோக்குவதற்கும், மின் ோரம் மற்றும் நீர் வழங் ல் உட்பட. 

 

அட்டவடண .11 திட்டச் ல ெவு விவரங் ள் 

t.vz; விளக் ம் ல ெவு 

1  திட்ட ல ெவு 15,30,000  

2  ல ெவு ல ெவு 30,00,000  

3  சுற்றுச்சூழல் கமெோண்டம திட்ட ல ெவு   3,70,000 

 
லமோத்தம் 49,00,000  

 

20.  ோர்ப்பகரட் சுற்றுச்சூழல் லபோறுப்பு 
         ோர்ப்பகரட் சுற்றுச்சூழல் லபோறுப்பு நிதி  ீகழ உள்ள ல யல்போட்டிற்கு வழங் ப்படும். 

 

 

அட்டவடண 12  ோர்ப்பகரட் சுற்றுச்சூழல் லபோறுப்பு ல ெவு 

t.vz;. CER ல யல்போடு CER (Rs.) 

1. லெம்பளக்குடி  ிரோமத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளி ளுக்கு 

விடளயோட்டு வ தி டள கமம்படுத்துதல் மற்றும்  ழிப்படை, 

தண்ணரீ் வடி ட்டி வ தி டள வழங்குதல் 

5,00,000 

 

21. திட்டத்தின் நன்டம ள் 

•  ிரோமங் ளில் வோழும் மக் ளின்  மூ -லபோருளோதோரத்தில்  ோத மோன தோக் ம் உள்ளது. 
கநரடி மற்றும் மடைமு  கவடெ வோய்ப்பு டள வழங்குவதன் மூெம் லபோருள் பகுதியில் 
சுரங்  நடவடிக்ட  ள் கநர்மடையோன தோக் த்டத ஏற்படுத்து ின்ைன 



• இந்தத் திட்டம் சுற்றுச்சூழலுக்கு இணக் மோனது, நிதி ரீதியோ   ோத்தியமோனது மற்றும் 
 ட்டுமோனத் துடையின் நென் டளக்  ருத்தில் ல ோண்டு, மடைமு மோ  ஜனங் ளுக்கு 
பயனளிக்கும். 

• இந்தப் பகுதியில் குவோரி எடுப்பதோல், அரு ில் உள்ள  ிரோம மக் ளின்  மூ  அல்ெது 
 ெோச் ோர வோழ்வில் எந்த எதிர்மடையோன தோக் மும் ஏற்படப் கபோவதில்டெ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. அைிமு ம் 

1.1 முன்னுடர 
சுற்றுச்சூழல் தோக்  மதிப்படீு (EIA) என்பது முடிலவடுப்பதற்கு முன் ஒரு திட்டத்தின் சுற்றுச்சூழல், 
 மூ  மற்றும் லபோருளோதோர தோக் ங் டள அடடயோளம்  ோண பயன்படுத்தப்படும் ஒரு 
ல யல்முடையோகும். திட்ட, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவடமப்பின் ஆரம்ப  ட்டத்தில் சுற்றுச்சூழல் 
போதிப்பு டள  ணிப்பது, போத மோன தோக் ங் டளக் குடைப்பதற் ோன வழி ள் மற்றும் 
வழிமுடை டளக்  ண்டைிதல், உள்ளூர் சூழலுக்கு ஏற்ைவோறு திட்டங் டள வடிவடமத்தல் மற்றும் 
முன்லமோழிவு விருப்பங் டள முன்டவப்பது ஆ ியவற்டை இது கநோக் மோ க் ல ோண்டுள்ளது. 
சுற்றுச்சூழல் தோக்  மதிப்படீு-ஐப் பயன்படுத்துவதன் மூெம், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் லபோருளோதோர 
நன்டம டள அடடய முடியும். சுற்றுச்சூழல் விடளவு டள  ருத்தில் ல ோண்டு - முன் ணிப்பு 
மற்றும் தணிப்பு, திட்ட திட்டமிடெில் ஆரம்ப ோெ பென் ள், சுற்றுச்சூழடெப் போது ோத்தல், 
வளங் டள உ ந்த முடையில் பயன்படுத்துதல், இதன் மூெம் திட்டத்தின் ஒட்டுலமோத்த 
கநரத்டதயும் ல ெடவயும் மிச் ப்படுத்து ிைது. 
 

1.2  னிம சுரங் ம் பற்ைிய லபோதுவோன த வல் 

புதுக்க ோட்டட மோவட்டத்தில் லபோருளோதோர முக் ியத்துவம் வோய்ந்த  னிமங் ள் முக் ியமோ  பெ 
வண்ண  ிரோடனட்,  ரடுமுரடோன  ல்,  ிவப்பு மண்,  ரடள,  வுடு, குவோர்ட்ஸ் மற்றும் 
ஃலபல்ட்ஸ்போர் ஆ ியவற்ைின் தடயங் டளக் ல ோண்ட கூழோங் ற் ள் ஆகும். இந்த  னிமங் டள 
அடிப்படடயோ க் ல ோண்ட சுரங்  நடவடிக்ட  ள் மி வும் குடைவு. இருப்பினும், மோவட்டத்தில் 
குன்னந்தவர்க ோயில், திருமயம், குளத்தூர் ஆ ிய பகுதி ளில்  ட்டுமோனப் லபோருட் ள் 
தயோரிப்பதற் ோ  ஏரோளமோன  ரடுமுரடோன  ல் குவோரி ள் ல யல்பட்டு வரு ின்ைன. 
 

புதுக்க ோட்டட மோவட்டத்தின் கமற்குப் பகுதியில் வரிப்போடை இடணவு  ோணப்படு ின்ைன. 
குன்னடவர்க ோயில், திருமயம் மற்றும் புதுக்க ோட்டடத் லதோகுதியின் லதற்குப் பகுதி ள் உள்ளிட்ட 
மத்தியப் பகுதியில்  ோர்கனோட ட்டு ள் மற்றும்  ிரோடனட் போடை ள் அதி ம்  ோணப்படு ின்ைன. 
விரோெிமடெ, அன்னவோ ல் மற்றும் கபோனமரோவதி ஆ ிய லதோகுதி டள உள்ளடக் ிய பல்கவறு 
வட யோன க்னஸீ் போடை ள் ஆய்வுப் பகுதியின் கமற்குப் பகுதியில்  ோணப்படு ின்ைன. 
அன்னவோ ல் மற்றும் திருமயம் லதோகுதி ளின்  ிெ பகுதி ளில் குவோர்ட்ட ட் படிவு ள்  ிைிய 
அளவில்  ோணப்படு ின்ைன. குளத்தூர், திருமயம் மற்றும் புதுக்க ோட்டடயின்  ிெ பகுதி ளில் 
படி ப் போடை ள்  ோணப்படு ின்ைன. 

 

1.3 சுற்றுச்சூழல் அனுமதி 
சுற்றுச்சூழல் அனுமதி அைிவிப்பு, 2006 மற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங் ளின்படி (O.M vide  
No.F.No.L- 11011/175/2018-IA-II(M) இந்திய அர ோங் த்தின் சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் 

 ோெநிடெ மோற்ைம் அடமச்  ம் டி ம்பர் 12, 2018 அன்று) திட்டம் B1  ிளஸ்டர் & 
அட்டவடணயின்  ீழ் வரு ிைது 1(அ) உருப்படி 1 இன்  ீழ் முன்லமோழியப்பட்ட திட்டமோனது “பி1” 
1(அ) ( ிளஸ்டர்) - { னிமச் சுரங் ம்} 500மீ சுற்ைளவு பரப்பளவு 5 லெக்கடருக்கும் அதி மோ  



இருப்பதோல், சுரங்  குத்தட ப் பகுதிடயயும் க ர்த்து வட ப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனகவ, இந்தத் 
திட்டம் தமிழ்நோட்டின் மோநிெ நிபுணர் மதிப்படீ்டுக் குழு -இல் பரி ீெிக் ப்படும். 

 

 

 

1.4 குைிப்பு விதிமுடை ள் (ToR) 

 டிதம் எண். SEIAA-TN/F.8831/SEAC/ToR-1097/2021 கததி: 21.03.2022 மூெம் தமிழ்நோடு மோநிெ 

நிபுணர் மதிப்படீ்டுக் குழு மூெம் குைிப்பு விதிமுடை ள் வழங் ப்பட்டுள்ளன. நிடெயோன குைிப்பு 

விதிமுடை ள் புள்ளி ளுடன் கூடுதெோ  37 கூடுதல் குைிப்பு விதிமுடை ள் புள்ளி ள் மோநிெ நிபுணர் 
மதிப்படீ்டுக் குழு & மோநிெ சுற்றுச்சூழல் தோக்  மதிப்படீ்டு ஆடணயம் ஆல் பரிந்துடரக் ப்பட்டன. 
அதற் ோன பதில் ள் இந்த அைிக்ட யில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 
1.5 பிந்டதய சுற்றுச்சூழல் அனுமதி  ண் ோணிப்பு 



1.5.1 முடை ஏற்றுக்ல ோள்ளப்பட்டது 

மோநிெ சுற்றுச்சூழல் தோக்  மதிப்படீ்டு ஆடணயம் வழங் ிய சுற்றுச்சூழல் அனுமதி  டிதம், மோநிெ 

மோசுக்  ட்டுப்போட்டு வோரியம் வழங் ிய ஒப்புதல் மற்றும் மத்திய மோசுக்  ட்டுப்போட்டு வோரியம் 
வழி ோட்டுதல் ளின்படி முன்நிபந்தடன ளின்படி திட்டத்திற்குப் பின்  ண் ோணிப்பு 
கமற்ல ோள்ளப்படும். குத்தட  பகுதி டமய மண்டெமோ   ருதப்படு ிைது மற்றும் குத்தட  
எல்டெயில் இருந்து 10  ிமீ சுற்ைளவில் இடணந்திருப்படவ இடடய  மண்டெமோ  
 ருதப்படு ின்ைன, அங்கு உடல் மற்றும் உயிரியல் சூழெில்  ிெ தோக் ங் ள்  ோணப்படெோம். 
தோங் ல் மண்டெத்தில் கெ ோன தோக் ம்  ோணப்படெோம், அதுவும் அவ்வப்கபோது. 
 

அட்டவடண 1 1: பிந்டதய சுற்றுச்சூழல் அனுமதி  ண் ோணிப்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 EIA ஆவணத்தின் லபோதுவோன அடமப்பு 
அத்தியோயம் 1 அைிமு ம். இந்த அத்தியோயத்தில்  னிமங் ள் சுரங் ம் பற்ைிய லபோதுவோன 
த வல் ள், சுரங் த் திட்டங் ள் லதோடர்போன சுற்றுச்சூழல் தோக் ங் ளின் முக் ிய ஆதோரங் ள் 
மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ல யல்முடை விவரங் ள் உள்ளன. 
 

அத்தியோயம் 2: திட்ட விளக் ம். இந்த அத்தியோயத்தில் முன்லமோழிபவர், திட்டத்தின் வட , 
திட்டத்தின் கதடவ, திட்ட இடம், தளவடமப்பு,  ட்டுமோனம் மற்றும் ல யல்போட்டுக்  ட்டங் ளின் 
கபோது திட்டச் ல யல்போடு ள், திட்டத்தின் திைன், ல யல்திட்டச் ல யல்போடு கபோன்ை 
முன்லமோழியப்பட்ட திட்டத்தின் விரிவோன விளக் த்டதயும் அளிக்  கவண்டும். நிெ இருப்பு, 
பயன்போடு ள் (மின் ோரம் மற்றும் நீர் வழங் ல்) மற்றும்  ோடெ ள், ரயில்கவ, வடீு ள் மற்றும் 
பிை கதடவ ள் கபோன்ை உள் ட்டடமப்பு வ தி ள். திட்டத் தளம் ஒரு உணர்திைன் வோய்ந்த 
பகுதிக்கு அரு ில் இருந்தோல், மோற்று தளத்டத ஏன் பரி ீெிக்  முடியவில்டெ என்படத 
லதளிவோ க் குைிப்பிட கவண்டும். திட்ட அமெோக்  அட்டவடண, வளர்ச் ிக் ோன மதிப்பிடப்பட்ட 
ல ெவு மற்றும் ல யல்போடு கபோன்ை  விவரங் ள் உள்ளன. 
 

t.vz; விளக் ம் 

 

 ண் ோணிப்பின் அதிர்லவண் 

 

1. சுற்றுப்புை  ோற்ைின் தரம்  ண் ோணிப்பு 
 

 ோெோண்டு / அடரயோண்டு 

2. நீர் நிடெ & தரக்  ண் ோணிப்பு 
 

 ோெோண்டு / அடரயோண்டு 

 3. இடரச் ல் நிடெ  ண் ோணிப்பு 
 

 ோெோண்டு / அடரயோண்டு 

4. மண் தர  ண் ோணிப்பு 
 

ஆண்டுகதோறும் 

5. மருத்துவ பரிக ோதடன 

 

ஆண்டுகதோறும் 



அத்தியோயம் 3: மோற்று ளின் பகுப்போய்வு (லதோழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்). இந்த அத்தியோயம் 
தளத்தின் இருப்பிடம் மற்றும் பயன்படுத்தப்பட கவண்டிய லதோழில்நுட்பங் ள் ஆ ிய இரண்டிலும் 
பல்கவறு மோற்று ளின் விவரங் டளத் தரு ிைது, ஆரம்ப ஸ்க ோப்பிங் பயிற் ி அத்தட ய 
கதடவடயக்  ருதினோல். 
 

அத்தியோயம் 4: சுற்றுச்சூழல் பற்ைிய விளக் ம். இந்த அத்தியோயம் திட்டப் பகுதி மற்றும் ஆய்வுப் 
பகுதியின் அடிப்படடத் தரடவ உள்ளடக் ியதோ  விவரங் ள் உள்ளன. 
 

அத்தியோயம் 5: தோக்  பகுப்போய்வு மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ட  ள். இந்த அத்தியோயம் 
சுற்றுச்சூழெில் எதிர்போர்க் ப்படும் போதிப்பு ள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ட  டள விவரிக் ிைது. 
கமற்ல ோள்ளப்பட்ட ஆய்வு ள் உட்பட தோக் ங் டள மதிப்பிடும் முடை, தோக் ங் டள 
மதிப்பிடுவதற்கு பின்பற்ைப்பட்ட மோடெிங் நுட்பங் ள் ஆ ியடவ இந்த அத்தியோயத்தில் விரிவோ  
விவரிக் ப்பட்டுள்ளன. இது  ட்டுமோன மற்றும் ல யல்போட்டுக்  ட்டங் ளின் கபோது அடிப்படட 
அளவுருக் ளில் ஏற்படும் போதிப்பு ளின் விவரங் டளக் ல ோடுக்  கவண்டும் மற்றும் 
முன்லமோழிபவரோல் ல யல்படுத்தப்பட கவண்டிய தணிப்பு நடவடிக்ட  ள் விவரங் ள் உள்ளன 

 

அத்தியோயம் 6: சுற்றுச்சூழல்  ண் ோணிப்பு திட்டம். இந்த அத்தியோயம் திட்டமிடப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் 

 ண் ோணிப்பு திட்டத்டத உள்ளடக் ியதோ  இருக்  கவண்டும். தணிப்பு நடவடிக்ட  ளின் 

ல யல்திைடனக்  ண் ோணிப்பதற் ோன லதோழில்நுட்ப அம் ங் டளயும் உள்ளடக் ி உள்ளன 

 

அத்தியோயம் 7: கூடுதல் ஆய்வு ள். இந்த அத்தியோயம் குைிப்பு விதிமுடை ள் இல் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ளவற்றுடன் கூடுதெோ  கதடவப்படும் கூடுதல் ஆய்வு ளின் விவரங் டள 
உள்ளடக் ியதோ  இருக்  கவண்டும் மற்றும் குைிப்பிட்ட திட்டத்திற்குப் லபோருந்தக்கூடிய கமலும் 
குைிப்பிட்ட  ிக் ல் டளப் பூர்த்தி ல ய்யத் கதடவ விவரங் ள் உள்ளன 

 

அத்தியோயம் 8: திட்டப் பயன் ள். இந்த அத்தியோயம் உள்ளோட் ி, சுற்றுப்புைம், பிரோந்தியம் மற்றும் 
கத ம் முழுவதற்கும் ஏற்படும் நன்டம டள உள்ளடக் ியதோ  இருக்  கவண்டும். இது லபௌதீ  
உள் ட்டடமப்பு,  மூ  உள் ட்டடமப்பு, கவடெ வோய்ப்பு மற்றும் பிை உறுதியோன பென் டள 
கமம்படுத்துவதன் மூெம் பென் ளின் விவரங் ள் உள்ளன 

 

அத்தியோயம் 9: சுற்றுச்சூழல் ல ெவு பென் பகுப்போய்வு. இந்த அத்தியோயம் திட்டத்தின் சுற்றுச்சூழல் 
ல ெவுப் பகுப்போய்டவ உள்ளடக் ிய விவரங் ள் உள்ளன 

 

அத்தியோயம் 10: சுற்றுச்சூழல் கமெோண்டம திட்டம். இந்த அத்தியோயம் சுற்றுச்சூழல் 
கமெோண்டமத் திட்டத்டத (EMP) விரிவோ  முன்டவக்  கவண்டும், இதில் நிர்வோ  மற்றும் 
லதோழில்நுட்ப அடமப்பு, EMP இன் சுருக்  கமட்ரிக்ஸ், EMP ஐ ல யல்படுத்துவதற் ோன ல ெவு, 
 ட்டுமோன மற்றும் ல யல்போட்டுக்  ட்டத்தின் கபோது மற்றும் ல ெவில் அதற் ோன ஏற்போடு ள் 
ஆ ியடவ அடங்கும். திட்டத்தின்  ட்டுமோனம் மற்றும் ல யல்போட்டின் மதிப்படீு ள். இந்த 



அத்தியோயம் முன்லமோழியப்பட்ட பின்- ண் ோணிப்புத் திட்டம் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ட  டள 
திைம்பட ல யல்படுத்துவதற் ோன நிறுவனங் ளுக்கு இடடயிெோன ஏற்போடு டளயும் விவரிக் ப்பட்டு 
உள்ளன 

 

அத்தியோயம் 11: சுருக் ம் மற்றும் முடிவு ள். இந்த அத்தியோயம் முழு EIA அைிக்ட யின் சுருக் த்டத 

அதி பட் மோ  பத்து A-4 அளவு பக் ங் ளுக்கு சுருக் ி வழங்கு ிைது. இது திட்டத்டத 

ல யல்படுத்துவதற் ோன ஒட்டுலமோத்த நியோயத்டத வழங்  கவண்டும் மற்றும் போத மோன விடளவு ள் 

எவ்வோறு குடைக் ப்பட்டன என்படத விளக் ப்பட்டு உள்ளன 

 

அத்தியோயம் 12: ஆகெோ  ர் ளின் லவளிப்போடு. இந்த அத்தியோயத்தில் ஆகெோ  ர் ளின் லபயர் ள் 
மற்றும் அவர் ளின் சுருக் மோன விண்ணப்பம் மற்றும் வழங் ப்பட்ட ஆகெோ டனயின் தன்டம 
ஆ ியடவ உள்ளன 

 

1.7 திட்ட ஆதரவோளர்               : திருமதி எம் ல ல்வரோணி 
முன்லமோழிபவரின் நிடெ            : தனியோர் மற்றும் தனிநபர் 
முன்லமோழிபவரின் லபயர் & மு வரி  : W/o. முரு ன்,வடக்குலதரு,வி.ெட்சுமிபுரம் (அஞ் ல்),                 
                                      லநய்க ோணம், திருமயம் தோலுக் ோ, 
                                      புதுக்க ோட்டட மோவட்டம் 

 

1.8 திட்டத்தின் சுருக் மோன விளக் ம் 

1.5.2 திட்டத்தின் தன்டம, அளவு & இடம் 

சுற்றுச்சூழல் தோக்  மதிப்படீுஅைிவிப்பு, 2006 மற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங் ளின்படி (O.M vide 
No.F.No.L-11011/175/2018-IA-II(M) இந்திய அர ோங் த்தின் சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் 

 ோெநிடெ மோற்ைம் அடமச்  த்தின் டி ம்பர் 12, 2018 அன்று) திட்டம் B1  ிளஸ்டர் & 1(அ) 
உருப்படி 1 இன் அட்டவடணயின்  ீழ் வரு ிைது. 
முன்லமோழியப்பட்ட முன்லமோழிவு, தமிழ்நோடு, புதுக்க ோட்டட மோவட்டம், திருமயம் தோலுக் ோவில், 
லெம்பளக்குடி  ிரோமத்தில், ஒதுக் ப்பட்ட சுரங்  குத்தட ப் பகுதியில், இயந்திரமயமோக் ப்பட்ட 
திைந்தலவளி முடையின் மூெம்  ரடுமுரடோன  ல் அ ழ்வுத் திட்டம் லதோடர்போனது. இது ஒரு 
அடெயில்ெோத நிெப்பரப்பு. முன்லமோழியப்பட்ட திட்டத்திற் ோன லமோத்த சுரங்  குத்தட  1.50.5 
லெக்கடர் ஆகும், அவற்ைின் அதி பட்  உற்பத்தி திைன் அதோவது 185478 m3  ரடுமுரடோன  ல் 
(அறுபது மோதங் ள்) ஐந்து ஆண்டு ளுக்கு மட்டுகம. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

படம் 1 1: திட்டத் தளத்தின் இருப்பிட வடரபடம் 

 

 

 

 

 

 

 



2 திட்ட விளக் ம் 

இந்த அத்தியோயம் முன்லமோழியப்பட்ட திட்டத்தின் விரிவோன விளக் த்டத அளிக் ிைது, அதோவது 
திட்டத்தின் வட , திட்டத்தின் கதடவ, திட்ட இடம், தளவடமப்பு, சுரங் த்தின் கபோது திட்ட 
ல யல்போடு ள், திட்டத்தின் திைன், திட்ட ல யல்போடு, அதோவது நிெம்  ிடடக்கும் தன்டம, 
பயன்போடு ள் (மின் ோரம் மற்றும் நீர். வழங் ல்) மற்றும்  ோடெ ள், ரயில்கவ, வடீு ள் மற்றும் 
பிை கதடவ ள் கபோன்ை உள் ட்டடமப்பு வ தி ள். முழு சுரங்  நடவடிக்ட  டளயும் 
கமற்ல ோள்வதற் ோன மதிப்பிடப்பட்ட ல ெவு திட்ட ல யெோக்  அட்டவடண க ர்க் ப்பட்டுள்ளது. 
 

2.1 லபோது 

முன்லமோழியப்பட்ட முன்லமோழிவு, தமிழ்நோடு, புதுக்க ோட்டட மோவட்டம், திருமயம் தோலு ோவில், 
லெம்பளக்குடி  ிரோமத்தில், ஒதுக் ப்பட்ட சுரங்  குத்தட ப் பகுதியில், திைந்தலவளி இயந்திர 
முடையின் மூெம்  ரடுமுரடோன  ல் அ ழ்வுத் திட்டம் லதோடர்போனது. இது ஒரு அடெயில்ெோத 
நிெப்பரப்பு. புதுக்க ோட்டட மோவட்டத்தில் உள்ள புவியியல் மற்றும் சுரங் த் துடையிெிருந்து 2020 
முதல் 2025 வடர புதிய சுரங் த் திட்டத்டதப் லபற்றுள்களோம். 425/14A1 & 425/32 
தடரமட்டத்திற்கு  ீகழ 47மீ சுரங்  ஆழம் மற்றும் ஐந்தோண்டு ள் ரஃப் ஸ்கடோன் உற்பத்தி 185478 
m3.  

 

திட்டத்தின் வட : 

சுற்றுச்சூழல் தோக்  மதிப்படீு அைிவிப்பு, 2006 மற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங் ளின்படி (O.M vide 
No.F.No.L-11011/175/2018-IA-II(M) இந்திய அர ோங் த்தின் MOEF&CC டி ம்பர் 12, 2018 அன்று) 
திட்டம் B1  ிளஸ்டர் & அட்டவடணயின்  ீழ் வரு ிைது 1(அ) உருப்படியின்  ீழ் 1. தமிழ்நோடு 
மோநிெ சுற்றுச்சூழல் தோக்  மதிப்படீ்டு ஆடணயத்தோல் மோநிெ அளவில் மதிப்பிடப்பட கவண்டிய 
திட்டம். சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ஆய்வோனது, அடிப்படட மற்றும் தோக்  மதிப்படீ்டு ஆய்வின் 
அடிப்படடயில் வடரவு சுற்றுச்சூழல் தோக்  மதிப்படீு அைிக்ட டயத் தயோரிப்படத உள்ளடக்கும். 
கமலும், மதிப்படீ்டிற்கு முன், சுற்றுச்சூழல் தோக்  மதிப்படீு அைிவிப்பு 2006ன் 7(III)ன்  ீழ், 
திட்டமோனது லபோது ஆகெோ டனடய உள்ளடக் ியது மற்றும் இது புதுக்க ோட்டட மோவட்டத்தில் 
தமிழ்நோடு மோநிெ மோசுக்  ட்டுப்போட்டு வோரியம்  ீழ் நடத்தப்படும். அதன் நடவடிக்ட  ள் இறுதி 
சுற்றுச்சூழல் தோக்  மதிப்படீு அைிக்ட யில் இடணக் ப்படும். 
 

திட்ட தளத்தில் இருந்து 500மீ சுற்ைளவில் உள்ள சுரங் ங் ள்  ீகழ பட்டியெிடப்பட்டுள்ளன. 

 

அட்டவடண 2.1 - 500மீ கரடியஸ்  ிளஸ்டர் சுரங் ம் 

1. தற்கபோதுள்ள மற்ை குவோரி ள்: 

t.vz குத்தட தோரர் / அனுமதி 

டவத்திருப்பவரின் லபயர் 
 ிரோமம் & தோலுக் ோ 

r.vz; 
அளவு 

குத்தட  

 ோெம் 



1. திரு. எஸ்.ரவி 
 

லெம்பளக்குடி  ிரோமம்&திருமயம் 

தோலுக் ோ 

425/28 1.71.0 21.01.2019 to 

20.01.2024 

2. திரு. ஏ.எம்.க வியர் 

 

லெம்பளக்குடி  ிரோமம்&திருமயம் 

தோலுக் ோ 

454 (part) and 455/2 

(part) 

2.00.0 13.01.2020 to 

12.01.2025 

 

2. முன்லமோழியப்பட்ட பகுதி 
t.vz 

குத்தட தோரர் லபயர்  ிரோமம் & தோலுக் ோ 
r.vz; 

அளவு 

1. திருமதி எம் ல ல்வரோணி 
 

லெம்பளக்குடி 

 ிரோமம்&திருமயம் 

தோலுக் ோ 

425/14A1 & 425/32 1.50.5 

3. குத்தட   ோெோவதியோனது 

t.vz; 
குத்தட தோரர் லபயர்  ிரோமம் & தோலுக் ோ 

r.vz; 
அளவு 

குத்தட  நிடெ 

 

1. 
க .சுப்புெட்சுமி 

 

லெம்பளக்குடி 

 ிரோமம்&திருமயம் 

தோலுக் ோ 

425/11 1.81.5 
17.06.2009 to 

16.6.2014 

2. 
எம்.ஏ.முரு ப்பன் 

 

லெம்பளக்குடி 

 ிரோமம்&திருமயம் 

தோலுக் ோ 

425/1 (P) 1.00.0 
10.12.2010 to 

09.12.2015 

தற்கபோதுள்ள / குத்தட   ோெோவதியோன / முன்லமோழியப்பட்ட குவோரி ளின் லமோத்த அளவு 8.03 லெக்கடர் 

 

2.1.1 திட்டத்திற் ோன கதடவ: 

இந்த திட்டம் உள்நோட்டு மற்றும் உள் ட்டடமப்பு  ந்டதயில் குைிப்பிடத்தக்  பங்ட  வ ிக் ிைது. 

இந்திய அர ோல் எதிர்போர்க் ப்படும் ஒரு லபரிய உள் ட்டடமப்டப அடடய, குைிப்போ   ோடெ 

மற்றும் வடீ்டுத் துடையில், அடிப்படட  ட்டுமோனப் லபோருட் ளின் கதடவ உள்ளது,  ரடுமுரடோன 

 ல் முதன்டம  ட்டிடப் லபோருளோ  அடம ிைது. 

 ரடுமுரடோன  ல் மி வும் மதிப்புமிக்  இயற்ட   ட்டுமோன லபோருட் ளில் ஒன்ைோகும். லமோத்தமோ  

 ோடெ ள் மற்றும் நடடபோடத ள் அடமக்  பயன்படுத்தப்படு ிைது. திரட்டு ள் - அதன் 

வெிடமயோன இயற்பியல் பண்பு ளுக் ோ ப் பயன்படுத்தப்படும்  ல் -  ோன் ிரீட் 

பயன்படுத்துவதற் ோ  நசுக் ப்பட்டு, பல்கவறு அளவு ளில் வரிட ப்படுத்தப்பட்டு, நிெக் ீல் ல ய்ய 

பிற்றுமின் பூ ப்பட்டது அல்ெது  ட்டுமோனத்தில் லமோத்தமோ  'உெர்ந்த' பயன்படுத்தப்படு ிைது. 

லபரும்போலும்  ோடெ ள்,  ோன் ிரீட் மற்றும்  ட்டிட தயோரிப்பு ளில் பயன்படுத்தப்படு ிைது. குவோரி 



உற்பத்தியில் 98% லமோத்தங் ள்,  ோடெ  ட்டுமோனம், பரோமரிப்பு மற்றும் பழுதுபோர்ப்பதில் 

பயன்படுத்தப்படு ின்ைன. இதில் லபரும்பகுதி நிெக் ீல் உற்பத்திக்கு ல ல் ிைது; மீதமுள்ளடவ 

 ோடெ ளுக்கு உறுதியோன தளத்டத வழங்  மற்ை லபோருட் டள க ர்க் ோமல் 'உெர்ந்த' 

பயன்படுத்தப்படு ிைது. 

 ிறுலதோழில் ளுக்குப் லபயர் லபற்ை ந ரமோன புதுக்க ோட்டட, திட்டப் பகுதிக்கு அரு ில் உள்ள மண் 

வளமோனதோ  இல்ெோததோல், விவ ோயப் பணி டள கமற்ல ோள்வதற்குத் தகுதியற்ைது. திட்டப் 

பகுதிக்கு அரு ிலுள்ள நிெப்பரப்பு வைண்ட நிெங் ள் பயிர் வளர்ச் ி மற்றும் தோவரங் ளின் 

வளர்ச் ிக்கு குடைவோன வோய்ப்டபக்  ோட்டு ின்ைன. புதுக்க ோட்டட மோவட்டத்தில்  ோணப்படும் 

லபோருளோதோர முக் ியத்துவம் வோய்ந்த போடை ள் மற்றும்  னிமங் ள் மல்டி ெர்  ிரோடனட், 

 ரடுமுரடோன  ல்,  ிவப்பு மண்,  ரடள,  வுடு, குவோர்ட்ஸ் மற்றும் ஃலபல்ட்ஸ்போர் ஆ ியவற்ைின் 

தடயங் டளக் ல ோண்ட கூழோங் ற் ள். வளர்ச் ி நடவடிக்ட  ள் மற்றும்  ிறு  னிமங் ளுக் ோன 

 ந்டத கதடவ ஆ ியவற்ைின் விடளவோ ,  ிறு  னிம சுரங் ம் இன்ைியடமயோதது. அகதோடு, 

திட்டப் பகுதியில்  ரடுமுரடோன  ற் ளின் புவியியல் இருப்புக் ள் ஏரோளமோ  உள்ளன, இது 

அரு ிலுள்ள இடங் ளில் கமற்ல ோள்ளப்பட்ட சுரங்  நடவடிக்ட  ளிெிருந்து லதளிவோ ிைது. 

 

2.2 திட்டத்தின் சுருக் மோன விளக் ம் 

அட்டவடண 2 2 திட்டத்தின் முக் ிய அம் ங் ள் 

 

t.vz; விளக் ம் விவரங் ள் 

1 திட்டத்தின் லபயர் புதிய  ரடுமுரடோன  ல் குவோரி 

 -1.50.5 ha 

2 ஆதரவோளர் திருமதி எம் ல ல்வரோணி 
3 சுரங்  குத்தட  பகுதியின் 

அளவு 

1.50.5Ha 

4 இடம் S.F.Nos. 425/14A1 & 425/32 லெம்பளக்குடி 
 ிரோமம், திருமயம் தோலுக் ோ, புதுக்க ோட்டட 
மோவட்டம். 

5 அட் கரட  
 

10° 16' 55.1786" N  to 10° 16' 54.6735" N   

6 தீர்க் கரட  78° 43' 41.5560" E  to 78° 43' 34.2935" E 

7 நிெப்பரப்பு அடெயற்ை நிெப்பரப்பு 

8  ரோ ரி  டல் மட்டத்திற்கு 
கமல் தளம் உயரம் 

 ரோ ரி  டல் மட்டத்திெிருந்து 104 மீ உயரம் 

 

9 கடோகபோ தோள் எண். 58-J/11 

10 சுரங் ங் ளின்  னிமங் ள்  ரடுமுரடோன  ல்  



11 முன்லமோழியப்பட்டது 

சுரங்  உற்பத்தி 
 ரடுமுரடோன  ல்ெின் முன்லமோழியப்பட்ட 
திைன் : 185478 m3 

12 சுரங் த்தின் இறுதி ஆழம் தடர மட்டத்திற்கு  ீகழ 47m  
13 சுரங்  முடை ஓபன்  ோஸ்ட், இயந்திரமயமோக் ப்பட்ட 

சுரங் ம் 
14 தண்ணரீ் கதடவ 1.5 KLD 

15 நீர் ஆதோரம் கடங் ர் மூெம் தண்ணரீ் வினிகயோ ம் 
ல ய்யப்படும் 

16 மனித  க்தி கநரடி:7, மடைமு :8 Nos 
17 சுரங்  குத்தட  

 

துல்ெியமோன பகுதி லதோடர்பு  டிதம் Rc.எண். 
353/2020 (G&M), கததி 13.07.2021, புதுக்க ோட்டட 
துடண இயக்குநர், புவியியல் மற்றும் சுரங் ம், 
துடையோல் லவளியிடப்பட்டது.  

18 சுரங் த் திட்டம் 

ஒப்புதல் 

Rc.எண். 353/2020 (G&M), கததி 06.08.2021 சுரங் த் 
திட்டத்திற்கு, புவியியல் மற்றும் சுரங் த் துடை 
துடண இயக்குநர், புதுக்க ோட்டட 

வழங் ப்பட்டது 
 

19 உற்பத்தி விவரங் ள் 

 

 ரடுமுரடோன  ல்ெின் புவியியல் இருப்பு : 671310 
m3 
முன்லமோழியப்பட்ட ஆண்டு வோரியோ  
மீட் க்கூடிய  ரடுமுரடோன  ல்ெின் இருப்பு : 
185478 மீ3 

20 எல்டெ கவெி 
 

எல்டெ முழுவதும் 7.5மீ தடட கவெி 
அடமக் ப்படும் 

21 அதி  சுடம டள அ ற்றுதல் 

 

குத்தட  பகுதியின் கமல் மண் 21952 மீ 3 ஆகும். 
குத்தட ப் பகுதியின் வடக்கு, லதற்கு மற்றும் 
கமற்குப் பக் ம் 7.5மீ எல்டெத் தடடயில் கமல் 
மண் உருவோக் ம் அ ற்ைப்பட்டு ல ோட்டப்பட்டு 
 ோடு வளர்ப்பு கநோக் ங் ளுக் ோ ப் 
பயன்படுத்தப்படும். 

22 நிெத்தடி நீர் 
 

குவோரி ல யல்போடு தடர மட்டத்திெிருந்து 47 மீ 
ஆழம் வடர உத்கத ிக் ப்பட்டுள்ளது. 
அரு ிலுள்ள திைந்தலவளி  ிணறு ள் மற்றும் 
ஆழ்துடள  ிணறு ளில் இருந்து போர்க் ப்படும் 
நீர்மட்டம் தடர மட்டத்திெிருந்து 55 
மீட்டருக்கும் குடைவோ  உள்ளது. எனகவ 
குத்தட க்  ோெம் முழுவதும் குவோரி 
நடத்துவதோல் நிெத்தடி நீர் எந்த வட யிலும் 
போதிக் ப்படோது. 

23 திட்டத் தளத்திெிருந்து 500மீ 
சுற்ைளவில் உள்ள 
குடியிருப்பு ள் 

திட்டப் பகுதியிெிருந்து 500மீ சுற்ைளவில் 
குடியிருப்பு ள் இல்டெ. 

 



24 குடிநீர் 

 

திட்ட இடத்தில் இருந்து 1.50  ி.மீ லதோடெவில் 
உள்ள லெம்பளக்குடி  ிரோமத்தில் இருந்து 
கடங் ர் மூெம் தண்ணரீ் விநிகயோ ம் 
ல ய்யப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 2 1: திட்டத் தளத்தின் இருப்பிட வடரபடம் 

 

 

 



 

படம் 2 2: கூகுள் எர்த் படம் மற்றும் திட்டத் தளத்தின் ஒருங் ிடணப்பு ள் 

 

2.1.2 தள இடணப்பு: 
இந்த இடம் திருமயம் - லபோன்னமரோவதி  ோடெயுடன் இடணக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

படம் 2 3: தள இடணப்பு 

 



 

2.3 இருப்பிட விவரங் ள்: 

அட்டவடண 2 3: இருப்பிட விவரங் ள் 

 

t.vz; tptuq;fs; tpguq;fs; 

1. அட் கரட  
 

10° 16' 55.1786" N  to 10° 16' 54.6735" N   

2. தீர்க் கரட  78° 43' 41.5560" E  to 78° 43' 34.2935" E 

3.  ரோ ரி  டல் மட்டத்திற்கு கமல் 
தளம் உயரம் 

 

 ரோ ரி  டல் மட்டத்திெிருந்து 104 மீ 
 

4. நிெப்பரப்பு  

 

அடெயற்ை நிெப்பரப்பு 

 
5. தளத்தின் நிெ பயன்போடு  ல ோந்த பட்டோ நிெம் 

 
6. குத்தட  பகுதியின் பரப்பளவு 

 

1.50.5 Ha 

 

படம் 2 4: திட்ட தளத்தின் கடோகபோ வடரபடம் 

 



 

 

படம் 2 5: 15 ிமீ சுற்ைளவில் சுற்றுச்சூழல் உணர்திைன் 

2.1.3 தள புட ப்படங் ள் 

   திட்ட தளத்தின் தள புட ப்படங் ள் பின்வருமோறு 

 

 

படம் 2 6: தள புட ப்படங் ள் 



2.1.4 சுரங்  குத்தட  பகுதியின் நிெ பயன்போடு உடடப்பு 
டமன் குத்தட  பகுதி அடெயில்ெோத நிெப்பரப்போகும். சுரங்  குத்தட  பகுதியின் நிெ பயன்போட்டு 
முடை பின்வருமோறு. 
 

அட்டவடண 2 4: நிெ பயன்போட்டு முடை 

t. 
vz; 

நிெ பயன்போட்டு 
தற்கபோடதய பகுதி 

(Ha)  

குவோரி  ோெத்தில் பயன்போட்டில் 
உள்ள பகுதி 

(Ha) 

1. குவோரிக்கு உட்பட்ட பகுதி 
 

Nil 0.77.0 

2. உள் ட்டடமப்பு 

 

Nil 0.01.0 

3.  ோடெ ள் 

 

Nil 0.01.0 

4.  ிரீன் லபல்ட் & டம்ப் 

 

Nil 0.21.0 

5. பயன்படுத்தப்படோத பகுதி 
 

1.50.5 0.50.5 

 லமோத்தம் 1.50.5Ha 1.50.5Ha 
 

2.1.5. மனித குடிகயற்ைம் 

500 மீட்டர் சுற்ைளவில் குடியிருப்பு ள் இல்டெ. குவோரியிெிருந்து 5  ிமீ சுற்ைளவில் இந்தப் பகுதியில் 

 ிரோமங் ள் உள்ளன. 

அட்டவடண 2.5. வோழ்விடம் 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 குத்தட ப் பகுதி 
1.50.5 லெக்கடர் ல ோண்ட  ரடுமுரடோன  ல் குவோரி சுரங் ம் திருமதி எம் ல ல்வரோணிக்கு 
ல ோந்தமோன பட்டோ நிெம். குத்தட  பகுதி புதுக்க ோட்டட மோவட்டம், திருமயம் தோலுக் ோ, 
லெம்பளக்குடி  ிரோமத்தின் S.F எண்: 425/14A1 & 425/32 இல் உள்ளது. குத்தட  பகுதிக்குள் 
 ோப்புக் ோடு அல்ெது போது ோக் ப்பட்ட வன நிெம் இல்டெ. குத்தட ப் பகுதியிெிருந்து 500மீ 
சுற்ைளவுக்குள் மனிதக் குடியிருப்பு எதுவும் இல்டெ. 
 

 

2.5 புவியியல் 

திட  
 ிரோமம் 

 
தூரம்  ( ிமீ) மக் ள்லதோட  

வடக்கு லநய்க ோணம் 1.4Kms 230 

 ிழக்கு 
நல்ெிப்பட்டி 

 
1.2Kms 120 

லதற்கு 
க ோென்பட்டி 

 
2.0kms 280 

கமற்கு 
விரோச் ிடெ பிட் II 

 
2.0Kms 150 



புவியியல் ரீதியோ  முழு ஆய்வுப் பகுதிடயயும்  டினமோன போடை ள் மற்றும் வண்டல் போடைப் 
பகுதி ளோ ப் பிரிக் ெோம்.  டினமோன போடை ள் கமற்குப் பக் த்தில்  ோணப்படு ின்ைன மற்றும் 
 ிழக்கு திட டய கநோக் ி வண்டல் உருவோ ிைது. ஆய்வுப் பகுதியில் சுமோர் 45  தவதீம் ஆர்க் ியன் 
யு த்தின்  டினமோன போரிய உருவோக் த்தின்  ீழ் உள்ளது, மீதமுள்ள 55  தவதீம் க ம்ப்ரியனுக்கு 
முந்டதய  ோெத்திெிருந்து குவோட்டர்னரி  ோெம் வடரயிெோன வண்டல் உருவோக் த்டதக் 
ல ோண்டுள்ளது. 

 

 

படம் 2 7: புவியியல் 

 

 

 

 

 



குவோரி குத்தட க்கு விண்ணப்பித்த பகுதியோனது, வடகமற்குப் பக் ம்  ோய்ந்து,  ரடுமுரடோன  ற் ளோல் 

மூடப்பட்ட நிெப்பரப்போகும், இது எந்த வட யோன தோவரங் டளயும் தோங் ோது. 

புதுக்க ோட்டட மோவட்டம், தீப ற்ப  ினி ிக் வளோ த்தின் பரந்த அளவிெோன உருமோற்ை 
போடை ளோல் அடிக்க ோடிட்டுக்  ோட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த போடை ள் பரவெோ  வோனிடெ மற்றும் 
 மீபத்திய பள்ளத்தோக்கு நிரப்புதல் மற்றும் இடங் ளில் வண்டல் மூெம் கமலெழுதப்படு ின்ைன. 
இம்மோவட்டத்தில்  ோணப்படும் புவியியல் அடமப்பு ளோன க்னஸீ்ஸ்,  ிரோடனட்டு ள், 
 ோர்கனோட ட் அடிப்படட  ிரோனுடெட்டு ள் மற்றும்  ோல்க்- ினிஸ் ள் கபோன்ை லதோன்டமயோன 
போடை ள் ஆகும். இடளய வடிவங் ள் குவோர்ட்ஸ் நரம்பு ள் மற்றும் லபக்மோடடட் ஆகும். 
நீர்மட்டம் தடர மட்டத்திெிருந்து 55மீ ஆழத்தில்  ோணப்படு ிைது.  ரோ ரி ஆண்டு மடழப்லபோழிவு 
800 மிமீ முதல் 900 மிமீ வடர இருக்கும்.  ோர்கனோட ட் என்பது தீப ற்ப க்னஸீ்ஸின் ஒரு 
பகுதியோகும், இது உயர்தர உருமோற்ைப் போடையோகும். பிரோந்திய அளவில்  ோர்கனோட ட் 
வடிவங் ள் வட ிழக்கு-லதன்கமற் ில் வடகமற்கு கநோக் ி 80°  ோய்வுடன் இருக்கும். 
இந்தப் பகுதியில் உள்ள போடை ளின் லபோதுவோன புவியியல் வரிட  ள்  ீகழ 
ல ோடுக் ப்பட்டுள்ளன. 

 

வயது                                                                           உருவோக் ம் 

 மீபத்திெிருந்து துடண  மீபத்தியது - மண், வண்டல் மண் 

ஆர்க் ியன்                     -  ிரோடனட்டு ள், அடிப்படட  ிரோனுடெட்டு ள், தீப ற்ப க்னஸீ்,  

                                  ோல்க் க்னஸீ் மற்றும்  ோர்கனோ ிட்ஸ் 

 

 

 



படம் 2. 8  ெித்தோெஜி 

2.6 இருப்புக் ளின் தரம்: 

சுரங்  குத்தட  பகுதி 1.50.5 லெக்கடர், 185478m3 ரஃப் ஸ்கடோன் உற்பத்தி திைன், உள்நோட்டு மற்றும் 

உள் ட்டடமப்பு  ந்டதயில் குைிப்பிடத்தக்  பங்கு  ோரணமோ , அதனுடன் லதோடர்புடடய  ிறு 

 னிமங் ளுடன்  ல் அ ழ்வது லபோருளோதோர ரீதியோ  ெோப ரமோனது. 

 

அட்டவடண 2 6: சுரங் த்தின் விவரங் ள் 

S. No விவரங் ள் விவரங் ள் 

1 சுரங்  முடை திைந்த  ோஸ்ட் இயந்திரமயமோக் ப்பட்டது 

2 புவியியல் இருப்புக் ள் 

 
ரஃப் ஸ்கடோன் – 637749m3 

3 மீட் க்கூடிய இருப்புக் ள் ரஃப் ஸ்கடோன் – 195240 m3 

4 முன்லமோழியப்பட்ட உற்பத்தி ரஃப் ஸ்கடோன் – 185478 m3 

5 சுரங்  தளத்தின் உயரம் 

 

 ரோ ரி  டல் மட்டத்திெிருந்து 104 மீ 

  

 



2.6.1 இருப்புக் ளின் மதிப்படீு 

முடையோன புவியியல் கமப்பிங் மற்றும்  ளத்தினுள்  ரடுமுரடோன  ல்டெ ( ோர்கனோட ட்) 

வடரயறுப்பதற் ோன நடடமுடை முடை ல ய்யப்பட்டது மற்றும் உடல் பளபளப்பு, இயற்பியல் 

பண்பு ள், லபோைியியல் பண்பு ள், வணி  அம் ங் ள் கபோன்ைவற்டை  வனமோ  மதிப்படீு ல ய்தது. 

நிெவியல், புவியியல் திட்டம் மற்றும் பிரிவு ள் வணி   ந்டதப்படுத்தக்கூடியடவ டள 

வடரயறுக் ின்ைன.  ரடுமுரடோன  ல் ( ோர்கனோட ட்) டவப்புத்லதோட  1:1000 அளவில் 

தயோரிக் ப்பட்டு, நிெவியல் இருப்புக் ள் 671310 Cum  ரடுமுரடோன  ல் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

2.6.2 புவியியல் இருப்புக் ள் 

கமல் மண்: 

இந்தப் பகுதியில் உள்ள கமல் மண்ணின் தடிமன் 2 மீ மற்றும் கமல் மண்ணின் லமோத்த அளவு 

29836 மீ 3 ஆ  இருக்கும். 

 

 ரடுமுரடோன  ல்: 

 ிடடக் க்கூடிய புவியியல் இருப்பு முடைகய 671310 மீ3 என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, 

அனுமதிக் ப்பட்ட ஆழம் வடர 95% மீட்பு என்ை வி ிதத்தில். கமல் மண் 2மீ ஆழம் வடரயிலும், 

 ரடுமுரடோன  ல் 45மீ ஆழத்திலும்  ணக் ிடப்படு ிைது. லமோத்த ஆழம்-47மீ. 

 

அட்டவடண 2.7. புவியியல் வளங் ள் 

 

புவியியல் இருப்புக் ள் 

பிரிவு 

 

லபஞ்ச் 

 

நீள ம் 

(m) 

அ ெம் 

(m) 

ஆழ

ம் 

(m) 

பரும 

அளவு 

in m3 

புவியியல் 
இருப்புக் ள் 

in m3 @ 95% 

சுரங்  
 ழிவு ள் 

in m3 @ 5% 

கமல் மண் 

in m3 

XY-AB I 102 111 2    22644 

II 102 111 5 56610 53780 2830  

III 102 111 5 56610 53780 2830  

IV 102 111 5 56610 53780 2830  

V 102 111 5 56610 53780 2830  

VI 102 111 5 56610 53780 2830  

VII 102 111 5 56610 53780 2830  

VIII 102 111 5 56610 53780 2830  



IX 102 111 5 56610 53780 2830  

X 102 111 5 56610 53780 2830  

லமோத்தம் 509490 484020 25470 22644 

XY-CD I 62 58 2    7192 

II 62 58 5 17980 17081 899  

III 62 58 5 17980 17081 899  

IV 62 58 5 17980 17081 899  

V 62 58 5 17980 17081 899  

VI 62 58 5 17980 17081 899  

VII 62 58 5 17980 17081 899  

VIII 62 58 5 17980 17081 899  

IX 62 58 5 17980 17081 899  

X 62 58 5 17980 17081 899  

லமோத்தம் 161820 153729 8091 7192 

ஆ  லமோத்தம் 671310 637749 33561 29836 

 

அட்டவடண 2 8: சுரண்டக்கூடிய இருப்புக் ள் 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக் ள் 

பிரிவு 

 

லபஞ்ச் 

 

நீள ம் 

(m) 

அ ெ
ம் (m) 

ஆழ

ம் 

(m) 

பரும 

அளவு 

in m3 

புவியியல் 
இருப்புக் ள் 

in m3 @ 95% 

சுரங்   ழிவு ள் 

in m3 @ 5% 

கமல் 
மண் 

in m3 

XY-AB I 112 98 2    21952 

II 108 94 5 50760 48222 2538  

III 98 84 5 41160 39102 2058  

IV 88 74 5 32560 30932 1628  

V 78 64 5 24960 23712 1248  

VI 68 54 5 18360 17442 918  

VII 58 44 5 12760 12122 638  

VIII 48 34 5 8160 7752 408  

IX 38 24 5 4560 4332 228  

X 28 14 5 1960 1862 98  

லமோத்தம் 195240 185478 9762 21952 

 

 



2.6.4 ஆண்டு வோரியோன உற்பத்தித் திட்டம் 

ஆண்டு வோரியோ  185478 m3 ரஃப் ஸ்கடோன் ஐந்தோண்டு ளுக்கு உற்பத்தி ல ய்ய கவண்டும். 

 

அட்டவடண 2.9. ஆண்டு வோரியோன உற்பத்தித் திட்டம் 

 

ஆண்டு வோரியோன வளர்ச் ி மற்றும் உற்பத்தி இருப்பு 

ஆண்டு பிரிவு லபஞ்ச் 

 

நீள ம் 

(m) 

அ ெ
ம் (m) 

ஆழம் 

(m) 

பரும 

அளவு 

in m3 

புவியியல் 
இருப்புக் ள் 

in m3 @ 95% 

சுரங்  
 ழிவு ள் 

in m3 @ 5% 

கமல் 
மண் 

in m3 

I- ஆண்டு 
XY-AB 

I 112 98 2 
   

21952 

II 108 94 5 50760 48222 2538 
 

லமோத்தம் 50760 48222 2538 21952 

II- ஆண்டு 
XY-AB III 98 84 5 41160 39102 2058 

 
லமோத்தம் 41160 39102 2058 

 
III- 

ஆண்டு 

XY-AB IV 88 74 5 32560 30932 1628 
 

லமோத்தம் 32560 30932 1628 
 

IV- 
ஆண்டு 

XY-AB 
V 78 64 5 24960 23712 1248 

 
VI 68 54 5 18360 17442 918 

 
லமோத்தம் 43320 41154 2166 

 

V- 
ஆண்டு 

XY-AB 

VII 58 44 5 12760 12122 638 
 

VIII 48 34 5 8160 7752 408 
 

IX 38 24 5 4560 4332 228 
 

X 28 14 5 1960 1862 98 
 

லமோத்தம் 27440 26068 1372 
 

ஆ  லமோத்தம் 195240 185478 9762 21952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 2 9ஆண்டு வோரியோன உற்பத்தித் திட்டம் 

2.7 சுரங்  வட  
முன்லமோழியப்பட்ட திட்டமோனது ஒரு திைந்த வோர்ப்பு அடர இயந்திரமயமோக் ப்பட்ட சுரங் மோகும், 
கமல் மண் மற்றும்  ரடளக்கு ஒரு 5.0 மீ லபஞ்ச் மற்றும் அதன்பின் 5.0மீ ல ங்குத்து லபஞ்ச் 
அ ெம் லபஞ்ச் உயரத்திற்குக் குடையோது. இருப்பினும்,  ரடுமுரடோன  ல் குவோரிடயப் லபோறுத்த 



வடரயில், கமகெ உள்ள விதிமுடை ள் 106(2) (b) இன் விதி டளக்  டடப்பிடிப்பது, சுரங் ப் 
பிரச் டன ளுடன் இடணந்த பல்கவறு உள்ளோர்ந்த லபட்கரோ மரபணுக்  ோரணி ளோல் அரிதோ கவ 
 ோத்தியமோகும். எனகவ, சுரங் ச்  ட்டம்- 1952 இன்  ீழ், MMR-1961 இன் விதிமுடை 106(2) (b) 
உடன் கதடவயோன ஏற்போடு ள்  ிடடக் , சுரங் ப் போது ோப்பு இயக்குநரிடமிருந்து கமற் ண்ட 
ஒழுங்குமுடை விதி ளில் தளர்வு லபை முன்லமோழியப்பட்டது. 
 

2.7.1 கவடெ ல ய்யும் முடை: 
 ரடுமுரடோன  ல் 5 மீ லபஞ்ச் உயரம் மற்றும் அ ெத்தில் வழக் மோன திைந்த வோர்ப்பு அடர 
இயந்திரமயமோக் ப்பட்ட முடையில் குவோரி ல ய்ய முன்லமோழியப்பட்டது. குவோரி ல யல்போட்டில் 
ஆழமற்ை பெோ சுத்தியல் துடளயிடுதல், ஸ்ெரி லவடித்தல்,  ரடுமுரடோன  ல்டெ ஏற்றுதல் 
மற்றும் அரு ிலுள்ள  ிரஷர் அெகு ள்/ ோடெ அடமக்கும் பணி ளுக்கு ல ோண்டு ல ல்வது 
ஆ ியடவ அடங்கும். இந்த குவோரியில்  ரடுமுரடோன  ல் உற்பத்தியோனது பின்வரும் முடைடய 
உள்ளடக் ியது, இது மற்ை முக் ிய  னிம சுரங் த்திற்கு மோைோ   ரடுமுரடோன  ல் குவோரிக்கு 
லபோதுவோனது. 
 

ஜோக்ெோம்மர் துடளயிடல் மூெம் லபற்கைோர் போடை ளில் இருந்து  ணி மோன அளவு போடை டள 
பிரித்தல் மற்றும் ட முடையோ  பிகரக் ல ய்து,  ரடுமுரடோன  ல்டெ பிட் லெட்டிெிருந்து 
கதடவப்படும் நசுக்கும் அெகு ள்/ ிவில் கவடெ ள் கதடவப்படும் பிரிவு ளுக்கு ஏற்றுதல். 
 

2.7.2 அதி  சுடம 

கமகெோட்டமோன மண் வடிவில் உள்ளது; குவோரி ல யல்போட்டின் கபோது அது அ ற்ைப்பட்டு,  ோடு 
வளர்ப்பதற் ோ  7.5 மீட்டர் எல்டெத் தடட முழுவதும் போது ோக் ப்படும். எனகவ  ரடுமுரடோன  ல் 
குவோரி ல யல்போட்டின் கபோது எதிர்போர்க் ப்படும்  ழிவு ள் இல்டெ. 
 

2.7.3 இயந்திரங் ள் பயன்படுத்தப்பட கவண்டும் 

முழுத் திட்டத்திற் ோ வும் குவோரி இயக்  முன்லமோழியப்பட்ட இயந்திரங் ளின் வட   ீகழ 
பட்டியெிடப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவடண 2 10: பயன்படுத்தப்படும் இயந்திரங் ளின் பட்டியல் 

சுரங்  நடவடிக்ட க் ோ  

 

 

2cbm வோளி திைன் ல ோண்ட அ ழ்வோரோய்ச் ி 
ஜோக் கெமர் (25.5 மிமீ டயோ) 
டிரோக்டர் லபோருத்தப்பட்ட அமுக் ி  

ஏற்றுதல் உப ரணங் ள் 2cbm வோளி திைன் ல ோண்ட அ ழ்வோரோய்ச் ி 

கபோக்குவரத்து 

 

10/20 டன் ல ோள்ளளவு ல ோண்ட டிப்பர் 2 எண் (குவோரியிெிருந்து 

கதடவப்படுபவர் ள் மற்றும் உள்ளூர்  ிரஷர் ள் வடர) 

 



2.7.4 லவடித்தல்: 

2.7.4.1 பிளோஸ்டிங் முடை: 
குவோரி ல யல்போடு அடர இயந்திரமயமோக் ப்பட்ட ஓபன் ோஸ்ட் முடையுடன் இடணந்து, ஜோக் 
கெமர் ற்றும் லவடித்து  ிதறும் விடளடவப் பயன்படுத்தி,  ரடுமுரடோன  ல்டெ தளர்த்துவதற் ோ  
சுரங் த்தின் வழக் மோன முடையுடன் இடணந்து கமற்ல ோள்ளப்படும். 
 

2.7.4.2 துடளயிடுதல் & லவடித்தல்: 
துடளயிடுதல் மற்றும் லவடித்தல் அளவுருக் ள் பின்வருமோறு 

அட்டவடண 2 11: துடளயிடுதல் மற்றும் லவடிக்கும் அளவுருக் ள் 

 

அளவுருக் ள் விவரங் ள் 

ஒவ்லவோரு துடளயின் ஆழம் 1.0m to 1.5m 

துடள விட்டம் 32-36mm 

துடள ளுக்கு இடடயில் 
இடடலவளி 

0.6 m 

துடளயின் வடிவம் ஜிக்ஜோக் 
 ட்டணம்/துடள தண்ணரீ் அல்ெது 70  ிரோம் துப்போக் ி தூள் 

அல்ெது லஜெட்டின் ல ோண்ட D.Cord. 
துடள ளின்  ோய்வு  ிடடமட்டத்தில் இருந்து 70°  
தோமத லடட்டகனட்டர் ளின் 
பயன்போடு 

25 மில்ெி வினோடி ள் தோமதம் 

லவடிக்கும் உரு ி "லவடிக்கும்" தண்டு 

 

2.7.4.3 பயன்படுத்தப்படும் லவடிலபோருட் ளின் வட  ள்: 

 ிைிய விட்டம் ல ோண்ட 25 மிமீ ஸ்ெரி லவடிமருந்து ள்,  ரடுமுரடோன  ல்டெ அ ற்றுவதற்கும் 
லவற்ைி லபறுவதற்கும் உடடக்  மற்றும் ெவீிங் விடளடவப் பயன்படுத்த பரிந்துடரக் ப்படு ிைது. 
ஆழமோன துடளயிடல் அல்ெது முதன்டம லவடிப்பு எதுவும் முன்லமோழியப்படவில்டெ. 
 

2.7.4.4 லவடிப்பு  ோரணமோ  நிெ அதிர்டவக் குடைப்பதற் ோன நடவடிக்ட  ள்: 
அரு ில் உள்ள  ிரோமங் ளில் இருந்து 1.50  ிமீ லதோடெவில் குவோரி உள்ளது. நிெ அதிர்வு 
மற்றும் போடை ள் பைப்படதக் குடைக்   ட்டுப்படுத்தப்பட்ட லவடிகுண்டு நடவடிக்ட  ள் 
பின்பற்ைப்படும். ஆழமற்ை ஆழத்தில் ஜோக்ெோம்மர் துடளயிடுதல் மற்றும் லவடித்தல் ஆ ியடவ 
குடைந்தபட்  லவடிமருந்து டளப் பயன்படுத்தி கமற்ல ோள்ள முன்லமோழியப்பட்டது, முக் ியமோ  
கதோரோயமோன  ல்டெ எளிதில் கதோண்டுவதற்கும், போடை ளின் பைப்டபக்  ட்டுப்படுத்துவதற்கும் 
உடடந்துவிடும் 

 

 

 

 



அட்டவடண 2 12: லவடிப்பு விவரங் ள் 

அளவுருக் ள் விவரங் ள் 

துடள விட்டம் 32-36 mm  

இடடலவளி 60 Cms 

தூள்  ோரணி 6 to 7 டன்/ ிகெோ லவடிலபோருட் ள் 

துடளயின் வடிவம் ஜிக்ஜோக் 
 ட்டணம்/துடள தண்ணரீ் அல்ெது 70  ிரோம் துப்போக் ி தூள் 

அல்ெது லஜெட்டின் ல ோண்ட D.Cord. 
ப ல் கநரத்தில் லவடித்தது 

 

5 to 6 PM (அல்ெது கதடவப்படும் 

கபோலதல்ெோம்) 

 

2.7.4.5 லவடிக்கும் கபோது எடுக் ப்பட்ட க மிப்பு மற்றும் போது ோப்பு நடவடிக்ட  ள்: 

திட்ட ஆதரவோளர் " திருமதி எம் ல ல்வரோணி"  ிைிய அளவிெோன லவடிகுண்டு டள கமற்ல ோள்ள 
அங் ீ ரிக் ப்பட்ட லவடிலபோருள் ஏலஜன் ிடய ஈடுபடுத்துவோர், கமலும் அது அனுமதி சுரங்  
கமெோளரோல் கமற்போர்டவயிடப்படும். லவடிகுண்டு  ோன்ைிதழின் ந ல் இடணப்போ  
இடணக் ப்பட்டுள்ளது. 
 

2.8 மனித  க்தி கதடவ ள் 

சுரங் த் திட்டத்தில் திட்டமிடப்பட்டுள்ள உற்பத்தி அட்டவடண மற்றும் இயந்திர வெிடமடயப் 
பூர்த்தி ல ய்வதற்கும், சுரங்  போது ோப்பு விதிமுடை ளின்  ட்டப்பூர்வ விதி ளுக்கு 
இணங்குவதற்கும் மனிதவளத் கதடவ பின்வருமோறு. 

 

அட்டவடண 2.13. மனித  க்தி கதடவ ள் 

 

 

1. திைடமயோனவர் 

 

ஆபகரட்டர் 

 

2 No. 

  nkf;fhdpf; 1 No. 

  பிளோஸ்டர்/கமட் 
1 No. 

2. 
gFjp 

jpwikahhsh; 

biuth; 2 Nos 

3. திைடமயற்ைவர் k];J}h; / Nygh;]; 4 Nos 

  சுத்தம் ல ய்பவர் ள் 
2Nos 

  mYtyf cjtpahsh; 1No 

4. கமெோண்டம மற்றும் கமற்போர்டவ ஊழியர் ள் 
2No. 

 லமோத்தம் 15Nos 

18 tajpw;Fl;gl;l Foe;ijj; njhopyhsh;fs; Fthhpapy; gzpakh;j;jg;gLtjpy;iy.  



2.8.1 தண்ணரீ் கதடவ 

சுரங் த் திட்டத்திற் ோன லமோத்த நீர் கதடவ 1.5 KLD ஆகும். வடீ்டுத் தண்ணரீ் அரு ிலுள்ள 
லெம்பளக்குடி  ிரோமத்திெிருந்தும் மற்ை நீர் அரு ிலுள்ள  ோடெ கடங் ர்  ப்டளயிெிருந்தும் 
லபைப்படும். 
 

அட்டவடண 2 14: தண்ணரீ் கதடவ 

 

2.9 திட்ட அமெோக்  அட்டவடண 

திருமதி எம் ல ல்வரோணியின் (1.50.5 லெக்கடர்) சுரங்  குத்தட க்கு முன்லமோழியப்பட்ட 
அமெோக்  அட்டவடண பின்வருமோறு. 

அட்டவடண 2-15: சுரங்  அட்டவடண 

சுரங்  அட்டவடண 

ல யல்போடு 

டி ம்பர் 

-22 

டி ம்பர் 

-23 

டி ம்பர் 

-24 

டி ம்பர் 

-245 

டி ம்பர் 

-26 

தள அனுமதி 
     அ ழ்வு - கமல் மண் அ ற்றுதல்/அதி ச்சுடம 
     I ஆண்டு உற்பத்தி – 23,141 Cum - ரஃப் 

ஸ்கடோன் 

     II ஆண்டு உற்பத்தி – 23,238 Cum - ரஃப் 

ஸ்கடோன் 

     III ஆண்டு உற்பத்தி – 20,506 Cum - ரஃப் 

ஸ்கடோன் 

     IV ஆண்டு உற்பத்தி   - 45,131 Cum - ரஃப் 

ஸ்கடோன் 

     V ஆண்டு உற்பத்தி - 20,549 Cum - ரஃப் 

ஸ்கடோன் 

      

 

கநோக் ம் 
அளவு ஆதோரங் ள் 

குடிநீர் 0.75 KLD லெம்பளக்குடி  ிரோமத்தில் கபக்க ஜ் ல ய்யப்பட்ட குடிநீர் 

விற்படனயோளர் ள்  ிடடக்கும் 

 
gRik tisak; 

 

0.5KLD  ோடெ கடங் ர் ள் மூெம்  ப்டள நடவடிக்ட  ள் 
Nkw;nfhs;sg;gLk; 

தூ ி அடக்குமுடை 0.5KLD  ோடெ கடங் ர் ள் மூெம்  ப்டள நடவடிக்ட  ள் 
Nkw;nfhs;sg;gLk; 

 லமோத்தம் 1.75 KLD  



2.10 திடக் ழிவு கமெோண்டம 

                           அட்டவடண 2.15. திடக் ழிவு கமெோண்டம 

 

 

 

t.vz; tif msT 
அ ற்றும் முடை 

 

 

 

 

 

1  னிம 2.7 kg/day உணவு  ழிவு ள் உட்பட ந ரோட் ி லதோட்டி 

2  னிமமற்ை 

 

4.05 kg/day TNPCB அங் ீ ரிக் ப்பட்ட மறுசுழற் ியோளர் ள் 

 
 Asper CPCB வழி ோட்டுதல் ள்:MSWpercapita/day=0.45 kg/day 
 

2.11 சுரங்  வடி ோல் 

       குவோரி ல யல்போடு தடர மட்டத்திெிருந்து 47 மீ ஆழம் வடர உத்கத ிக் ப்பட்டுள்ளது. இந்த 
பகுதியின் அரு ில் உள்ள ஆழ்துடள  ிணறு ள் மற்றும் ஆழ்துடள  ிணறு ளில் இருந்து போர்க்கும் 
கபோது, தடர மட்டத்தில் இருந்து 55 மீட்டருக்கு  ீகழ நீர்மட்டம் உள்ளது. எனகவ குத்தட க்  ோெம் 
முழுவதும் குவோரி நடத்துவதோல் நிெத்தடி நீர் எந்த வட யிலும் போதிக் ப்படோது. 
 

2.12  க்தி கதடவ 

இந்த  ரடுமுரடோன  ல் குவோரி திட்டத்திற்கு லபரிய தண்ணரீ் மற்றும் மின் ோரம் கதடவயில்டெ. 
சுரங் த்திற் ோன அ ழ்வோரோய்ச் ிக்கு ஒரு மணி கநரத்திற்கு 16 ெிட்டர் டீ ல் மற்றும் ரஃப் ஸ்கடோன் 
கதடவ. 
 

2.13 திட்டச் ல ெவு 

அ. திட்டச் ல ெவு/முதலீட்டுச் ல ெவு 

t.vz; விவரங் ள் 
ல ெவு (ரூ.ெட் ங் ள்)  

iii) நிெத்தின் விடெ 

 
13,00,000 

iv) லதோழிெோளர் ள் 
ல ோட்டட  

80,000 

v) சு ோதோர வ தி 50,000 

vi) ஃலபன் ிங் 1,00,000 

லமோத்தம் 15,30,000 
 

b. ல ெவு/உற்பத்தி ல ெவு இயந்திரச் ல ெவு : 30,00,000 

c. சுற்றுச்சூழல் கமெோண்டம திட்டம் ல ெவு 

 

 

 



t.vz ; ; விவரங் ள் ல ெவு  (ரூ.) 

1 குடிநீர் வ தி 1,20,000 

2 போது ோப்பு  ருவி ள் 50,000 

3 தண்ணரீ் லதளித்தல் 80,000 

4  ோடு வளர்ப்பு, கதோட்டம் & பரோமரிப்பு 30,000 

5 நீர் தர க ோதடன 40,000 

6  ோற்று தர க ோதடன 40,000 

7  த்தம்/அதிர்வு 30,000 

 லமோத்தம் 3,70,000 
 

முதலீட்டு ல ெவு       = Rs.15,30,000/- 

இயந்திரங் ள் ல ெவு   = Rs. 30,00,000/- 

லமோத்த EMP ல ெவு     = Rs. 3,70,000/- 

லமோத்த திட்ட ல ெவு    = Rs. 49,00,000/- 

 

2.14  ிரீன்லபல்ட் கமம்போடு 

1. சுரங் ப் பகுதியின் புைத் தோங் ல் மண்டெத்தில்  ிரீன்லபல்ட்டின் வளர்ச் ி. 
2. சுற்றுச்சூழல் கமெோண்டமத் திட்டத்தின் முக் ிய அங் மோ  பசுடமப் பட்டட 

பரிந்துடரக் ப்பட்டுள்ளது, இது சூழெியல், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சுற்ைியுள்ள பகுதியின் 
தரத்டத கமம்படுத்தும். 

3. கவம்பு, புங் ம், நோவல் கபோன்ை உள்ளூர் மரங் ள் குத்தட  எல்டெ மற்றும் வழித்தடங் ள் 
மற்றும் ல யல்படோத குப்டப ள் மீது ஆண்டுக்கு 80 மரங் ள் வதீம் 5 மீ இடடலவளியில் 
நடப்படும். 

4. இந்த பகுதியில் உயிர்வோழும் வி ிதம் 70% ஆ  இருக்கும் என எதிர்போர்க் ப்படு ிைது 

 

அட்டவடண 2.17  கதோட்டம்/  ோடு வளர்ப்பு திட்டம் 

ஆண்டு 

 

இனத்தின் லபயர் 
 

நடப்பட்ட 
இடம் 

 

இனங் ளின் 
எண்ணிக்ட  

 

இடடலவளி 
 

உயிர் 
பிடழத்தல் 

 

2021 கவம்பு/புங் ம் வடக்கு 80 5m 70% 

2022 ehty; லதற்கு 80 5m 70% 

2023 பூவரசு/புங் ம்  ிழக்கு 80 5m 70% 

2024 ehty;/ புங் ம் லதற்கு 80 5m 70% 

2025 கவம்பு கமற்கு 80 5m 70% 

லமோத்தம் 400 
 

 



3 சுற்றுச்சூழெின் விளக் ம் 

3.1 லபோது: 
நிடெயோன வளர்ச் ிடய உறுதி ல ய்வதற் ோ   ரடுமுரடோன  ல் குவோரி டள பிரித்லதடுப்பதற் ோன 
rhpahd சுரங்  முடை கதர்ந்லதடுக் ப்பட கவண்டும். சுரங்  நடவடிக்ட  ள் தளத்தின் தற்கபோடதய 
சுற்றுச்சூழல் நிடெயில் போத மோன மற்றும் நன்டம பயக்கும் விடளவு டளக் Vw;gLj;j 

tha;g;Gs;sJ. சுரங்  நடவடிக்ட யுடன் சுற்றுச்சூழடெத் தக் டவக் , தற்கபோதுள்ள சுற்றுச்சூழல் 
சூழ்நிடெயில் ஆய்வு டள கமற்ல ோள்வது மற்றும் பல்கவறு சுற்றுச்சூழல் கூறு ளின் மீதோன 
தோக் த்டத மதிப்பிடுவது அவ ியம். இது லபோருத்தமோன கமெோண்டமத் திட்டங் டள 
உருவோக்குவதற்கும், நிடெயோன வளங் டளப் பிரித்லதடுப்பதற்கும் உதவும். 

 

தற்கபோதுள்ள சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிடெடயப் புரிந்து ல ோள்ள, அடிப்படடத் தரவு சுற்றுச்சூழல் தோக்  
மதிப்படீ்டில் தோக் ங் டள அடடயோளம்  ோணவும்,  ணிக் வும் மற்றும் மதிப்படீு ல ய்யவும் 
உதவு ிைது.  ள ஆய்வு மூெம், திட்டத்தின் பல்கவறு  ோரணி டளக்  ருத்தில் ல ோண்டு 
அடிப்படடத் தரவு க  ரிக் ப்படு ிைது. இதில் அடங்கும். 
• இயற்பியல்- பகுதி, மண் பண்பு ள், புவியியல் பண்பு ள், நிெப்பரப்பு கபோன்ைடவ 

• இர ோயனம்- நீர்,  ோற்று, இடரச் ல் மற்றும் மண் மோசு அளவு ள், முதெியன. 
• உயிரியல் - அப்பகுதியின் பல்லுயிர், தோவரங் ள் மற்றும் விெங் ினங் ளின் வட  ள், 
இனங் ள் ல ழுடம, இனங் ள் பரவல், சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு ள், அழிந்து வரும் உயிரினங் ள் 
மற்றும்/அல்ெது உணர்திைன் சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு ள் கபோன்ைடவ இருப்பு அல்ெது இல்ெோடம. 
•  மூ ப் லபோருளோதோரம்- மக் ள்லதோட ,  மூ க்  ட்டடமப்பு, லபோருளோதோர நிடெடம ள், 
வளர்ச் ித் திைன் ள், உள்ளூர் மக் ளின் இடப்லபயர்வு கபோன்ைடவ. 

 

3.1.1 ஆய்வுப் பகுதி: 

சுரங் த் திட்டங் ளுக் ோன ஆய்வுப் பகுதி பின்வருமோறு: 

• சுரங்  குத்தட  பகுதி "முக் ிய மண்டெம்" 

• திட்ட எல்டெயில் இருந்து 10  ி.மீ சுற்ைளவில் உள்ள ஒரு ஆய்வுப் பகுதி இடடய  

மண்டெமோ  நியமிக் ப்பட்டு,  மூ -லபோருளோதோர நிடெடய ஆய்வு ல ய்வதற் ோ , சுரங்  

குத்தட ப் பகுதியின் எல்டெ எல்டெயிெிருந்து 10  ி.மீ சுற்ைளவு கதர்வு ல ய்யப்பட்டுள்ளது. 

21.03.2022 கததியிட்ட Lr.No.SEIAA-TN/F.No.8831/SEAC/ToR- 1097/2021 மூெம் மோநிெ சுற்றுச்சூழல் 

தோக்  மதிப்படீ்டு ஆடணயம் இெிருந்து குைிப்பு விதிமுடை டளப் லபற்றுள்களோம். அடிப்படட 

 ண் ோணிப்பு மோர்ச் முதல் கம 2022 வடர கமற்ல ோள்ளப்படு ிைது மற்றும் பகுப்போய்வு EIA 

அைிக்ட யில் விவரிக் ப்பட்டுள்ளது. ஆதரவோளர் M/s. Ecotech labs Pvt. ெிமிலடட் தற்கபோதுள்ள 

அடிப்படட ஆய்டவ கமற்ல ோள்வதற் ோ  உடன் ஈடுபட்டுள்ளோர். 



3.1.2 பயன்படுத்தப்படும்  ருவி ள் 

அடிப்படட தரவு க  ரிப்புக்கு தளத்தில் பின்வரும்  ருவி ள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 
1. வோயு மோசுபோட்டிற் ோன இடணப்புடன் சுவோ ிக் க்கூடிய தூ ி மோதிரி, என்விகரோலடக் APM 

460, APM411. 
2. ஃடபன் போர்ட்டிகுகெட் கமட்டர் (FPM) மோதிரி, APM 550 
3. ஒெி நிடெ மீட்டர் மோடல் SL–4010 
4. 2000 லதோடர்  ண் ோணிப்பு தோனியங் ி வோனிடெ  ண் ோணிப்பு நிடெயம் 

 

3.1.3 அடிப்படட தரவு க  ரிப்பு  ோெம்: 
மத்திய மோசுக்  ட்டுப்போட்டு வோரியம் வழி ோட்டுதல் ளின்படி அடிப்படடத் தரவு க  ரிக் ப்படு ிைது. 
அடிப்படட ஆய்வு மோர்ச் முதல் கம 2022 வடர கமற்ல ோள்ளப்படு ிைது. 
 

3.1.4  ண் ோணிப்பின் அதிர்லவண் 

அட்டவடண 3 1: மோதிரி மற்றும் பகுப்போய்வின் அதிர்லவண் 

பண்புக்கூறு ள் மோதிரி  அதிர்லவண் 

 ோற்று சூழல் - வோனிடெ ( ோற்ைின் 
கவ ம்,  ோற்ைின் திட , மடழ, 
ஈரப்பதம், லவப்பநிடெ) 

திட்ட தளம் 

 

1 மணிகநர லதோடர்ச் ி 
 

 ோற்று சூழல் - மோசுபடுத்தி ள் 

PM 10 

PM 2.5 

SO2 

NOX 

Lead in PM 

5 இடங் ள் 

 

24 மணி கநரத்திற்கு ஒரு வோரத்திற்கு 
இரண்டு முடை 

4 மணிகநரம். 
வோரம் இருமுடை, ஒரு பருவமடழ 
அல்ெோத  ோெம் 

8 மணிகநரத்திற்கு, வோரத்திற்கு 
இரண்டு முடை 

24 மணி கநரமும், வோரத்திற்கு இரண்டு 
முடையும் 

 த்தம் 

 

5 இடங் ள் 24 மணி கநரத்திற்கு ஒருமுடை 5 
இடங் ளில் 

நீர் (நிெத்தடி நீர்) 
pH, லவப்பநிடெ, ல ோந்தளிப்பு, 
லமக்ன ீியம்  டினத்தன்டம, 
லமோத்த  ோரத்தன்டம, 
குகளோடரடு,  ல்கபட், 
புகளோடரடு, டநட்கரட், 
க ோடியம், லபோட்டோ ியம், 
உப்புத்தன்டம, லமோத்த 
டநட்ரஜன், லமோத்த 
க ோெிஃபோர்ம் ள், மெ 
க ோெிஃபோர்ம் ள் 

5 இடங் ள் 5 இடங் ளில் ஒருமுடை 

 



நீர் (கமற்பரப்பு நீர்) 
pH, லவப்பநிடெ, ல ோந்தளிப்பு, 
லமக்ன ீியம்  டினத்தன்டம, 
லமோத்த  ோரத்தன்டம, 
குகளோடரடு,  ல்கபட், 
புகளோடரடு, டநட்கரட், 
க ோடியம், லபோட்டோ ியம், 
உப்புத்தன்டம, லமோத்த 
டநட்ரஜன், லமோத்த 
க ோெிஃபோர்ம் ள், மெ 
க ோெிஃபோர்ம் ள் 

அரு ிலுள்ள 
ஏரி ள்/நதியிெிருந்து 
மோதிரி 

 

ஒரு முடை மோதிரி 

 

 

மண் 

( ரிமப் லபோருள், அடமப்பு, pH, 
மின்  டத்துத்திைன், 
ஊடுருவக்கூடிய தன்டம, நீர் 
டவத்திருக்கும் திைன், 
கபோகரோ ிட்டி) 

 

5 இடங் ள் 5 இடங் ளில் ஒருமுடை 

 

சூழெியல் மற்றும் பல்லுயிர் ஆய்வு 

 

10  ிமீ சுற்ைளடவ 
உள்ளடக் ிய 
ஆய்வுப் பகுதி 

ஒரு முடை மோதிரி 

 

 மூ -லபோருளோதோர ஆய்வு 

(மக் ள் லதோட , எழுத்தைிவு 
நிடெ, கவடெவோய்ப்பு, பள்ளி, 
மருத்துவமடன ள் மற்றும் 
வணி  நிறுவனங் ள் கபோன்ை 
உள் ட்டடமப்பு) 

10  ிமீ சுற்ைளவில் 
உள்ள  ிரோமங் ள் 

 

ஒரு முடை மோதிரி 

 

 

3.1.5 இரண்டோம் நிடெ தரவு க  ரிப்பு 
முதன்டமத் தரவு டளத் தவிர, இரண்டோம் நிடெத் தரவு ளும் க  ரிப்புக்குப் 
பயன்படுத்தப்படு ின்ைன; லதோகுத்தல்; லதோகுப்பு மற்றும் விளக் ம் 

• தோவரங் ள் மற்றும் விெங்கு ள் ஆய்வு 

• நிெ பயன்போட்டு ஆய்வு 

• மக் ள்லதோட  மற்றும்  மூ -லபோருளோதோர பகுப்போய்வு 

• வோனிடெத் தரவு, இந்திய வோனிடெ ஆய்வுத் துடையிெிருந்து (IMD) 

 

 

 

 



3.1.6 ஆய்வு பகுதி விவரங் ள் 

அட்டவடண 3 2 ஆய்வு பகுதி விவரங் ள் 

t.vz ; ; விளக் ம் விவரங் ள் ஆதோரம் 

1.  திட்ட இடம் S.F.Nos. 425/14A1 & 425/32of 
லெம்பளக்குடி  ிரோமம், திருமயம் 
தோலுக் ோ, மற்றும் புதுக்க ோட்டட 
மோவட்டம்  

 ள ஆய்வு 

2.  அட் கரட  & 
தீர்க் கரட  

அட் கரட : 10° 16' 55.1786" N  to 10° 

16' 54.6735" N 

தீர்க் கரட : 78° 43' 41.5560" E  to 78° 

43' 34.2935" E 

கடோகபோ தோள் 

3.  கடோகபோ தோள் 

எண். 
58 J/11  ர்கவ ஆஃப் 

இந்தியோ 
கடோகபோஷீட் 

4.  சுரங்  குத்தட  
பகுதி 

1.50.5 Ha -- 

ஆய்வுப் பகுதியில் மக் ள்லதோட  (மக் ள் லதோட   ணக்ல டுப்பு 2011 படி) 

5.  லமோத்த மக் ள் 
லதோட   

4539 இந்திய மக் ள் லதோட  
 ணக்ல டுப்பு 
 6.  லமோத்த 

வடீு ளின் 
எண்ணிக்ட  

1090 

7.  அதி பட்  
லவப்பநிடெ (°C) 

33.7 IMD 

8.  குடைந்தபட்  
லவப்பநிடெ (°C) 

24 

9.  சூழெியல் 
உணர்திைன் பகுதி ள் 
-  துப்பு நிெங் ள், 
நீர்நிடெ ள் அல்ெது 
பிை நீர்நிடெ ள், 
 டகெோர மண்டெம், 
உயிர்க்க ோளங் ள், 
மடெ ள்,  ோடு ள் 

 புது  ண்மோய் - 0.18  ி.மீ., 
வடகமற்கு 

 படழய  ீரங்குடி  ண்மோய் - 
10.35  ி.மீ., வடகமற்கு 

  ீரங்குடி  ண்மோய் - 11.22 
 ி.மீ., வடகமற்கு 

  விநோடு  ண்மோய் - 11.77 
 ி.மீ., வடக்கு 

கூகுள் எர்த்/ ள 
ஆய்வு 

10.  மக் ள் லதோட  
அதி ம் உள்ள பகுதி 

புதுக்க ோட்டட13  ிமீ -வட  ிழக்கு 

 



11.  உணர்திைன் வோய்ந்த 
மனிதனோல் 
உருவோக் ப்பட்ட 
நிெப் 
பயன்போடு ளோல் 
ஆக் ிரமிக் ப்பட்ட 
பகுதி ள் 
(மருத்துவமடன ள், 
பள்ளி ள், 
வழிபோட்டுத் 
தெங் ள்,  மூ  
வ தி ள்) 

 

t.vz; விளக் ம் தூரம் 
 ி.மீ 

பள்ளி ள் 

1.  அரசு பள்ளி, 
அர ம்பட்டி 

3 km, SE 

2.  அரசு பள்ளி, 
திருமயம் 

4.59 km, 

SE 

3.  அரசு 
கமல்நிடெப் 
பள்ளி, திருமயம் 

4.76 km, 

SE 

மருத்துவமடன ள் 

4.  அரசு 
மருத்துவமடன, 
திருமயம் 

4.5 km, 

SE 

Google Earth/ Field 
Study 

 

3.1.7 தள இடணப்பு: 

இந்த தளம் திருமயம் - லபோன்னமரோவதி  ோடெ -  ிழக்கு கநோக் ி 1.15  ி.மீ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 3 1: தள இடணப்பு 

 

 

 

 



3.2 நிெ பயன்போட்டு பகுப்போய்வு 

3.2.1 நிெ பயன்போட்டு வட ப்போடு 

நிெப் பயன்போடு / நிெப்பரப்பு - நிெப் பயன்போடு என்பது மனிதனின் ல யல்போடு மற்றும் நிெத்தில் 
கமற்ல ோள்ளப்படும் பல்கவறு பயன்போடு டளக் குைிக் ிைது. நிெப்பரப்பு என்பது இயற்ட யோன 
தோவரங் ள், நீர்நிடெ ள், போடை/மண், ல யற்ட  உடை கபோன்ைவற்டைக் குைிக் ிைது, இதன் 
விடளவோ  நிெ மோற்ைம் ஏற்படு ிைது. தற்கபோடதய நிெ பயன்போடு/நிெ வட ப்போடு வடரபடம் 
பின்வரும் கநோக் ங் ளுடன் உருவோக் ப்பட்டுள்ளது. திட்ட எல்டெயிெிருந்து 10  ி.மீ.க்குள் உள்ள 
பல்கவறு நிெப் பயன்போட்டட வட ப்படுத்துவகத ஆய்வின் முக் ிய கநோக் மோகும். 
 

3.2.2 முடைடம 

பூமியின் கமற்பரப்பு லதோடர்போன பெ திட்டமிடல் மற்றும் கமெோண்டம நடவடிக்ட  ளுக்கு நிெ 
பயன்போடு மற்றும் நிெப்பரப்பு பற்ைிய த வல் ள் முக் ியமோனடவ (அ ர்வோல் மற்றும்  ர்க், 
2000). நிெப் பயன்போடு என்பது நிெத்தில் மனிதனின் ல யல்போடு டளக் குைிக் ிைது, அடவ 
கநரடியோ  நிெத்துடன் லதோடர்புடடயடவ (ஆண்டர் ன் மற்றும் பெர், 1976). நிெ பயன்போடு 
மற்றும் நிெப்பரப்பு ஆ ியடவ ஊடுருவல் திைடன தீர்மோனிக் ிைது. புல்லவளி ள் மற்றும் 
 ோடு ளுடன் ஒப்பிடும்கபோது தரிசு கமற்பரப்பு ள் தண்ணடீரத் தக் டவத்துக்ல ோள்வதில்டெ, அடவ 
கமற்பரப்பில் நீண்ட  ோெத்திற்கு தண்ணடீர டவத்திருப்பது மட்டுமல்ெோமல், அகத கநரத்தில் அது 
 ீகழ ஊடுருவ அனுமதிக் ிைது. 

 

'நிெப் பயன்போடு' மற்றும் 'நிெப்பரப்பு' (LULC) என்ை ல ோற் ள் லபரும்போலும் பூமியின் கமற்பரப்பில் 

 ோணப்படும் அம் ங் ள் (நிெப்பரப்பு) மற்றும் அவற்றுடன் லதோடர்புடடய மனித ல யல்போடு (நிெப் 

பயன்போடு) பற்ைிய த வல் டள வழங்கும் வடரபடங் டள விவரிக் ப் பயன்படுத்தப்படு ின்ைன. . 

பல்கவறு வட யோன நிெ பயன்போட்டு வகுப்பு டளத் தீர்மோனிக்  ல யற்ட க்க ோள் லதோடெநிடெ 

உணர்திைன் பயன்படுத்தப்படு ிைது, ஏலனனில் இது வடரயறுக் ப்பட்ட கநரம் மற்றும் வளங் டளக் 

ல ோண்ட ஒரு லபரிய பகுதிடய மதிப்பிடுவதற் ோன வழிமுடைடய வழங்கு ிைது. இருப்பினும், 

ல யற்ட க்க ோள் படங் ள் நிெப்பரப்பு விவரங் டள கநரடியோ ப் பதிவு ல ய்யோது, அடவ நிெத்தின் 

ஒவ்லவோரு பகுதியிெிருந்தும் பிரதிபெிக்கும் சூரிய  க்தியின் அடிப்படடயில் அளவிடப்படு ின்ைன. பெ 

அடெநீளங் ளில் உள்ள பெ நிைமோடெ ஆற்ைெின் அளவு பூமியின் கமற்பரப்பில் உள்ள லபோருளின் 

வட டயச்  ோர்ந்தது மற்றும் குைிப்பிட்ட நிெப்பரப்டப இந்தப் பிரதிபெித்த ஆற்ைல் ள் 

ஒவ்லவோன்றுடனும் லதோடர்புபடுத்துவகத இதன் கநோக் மோகும், இது  ோட் ி அல்ெது டிஜிட்டல் 

விளக் த்டதப் பயன்படுத்தி அடடயப்படு ிைது. தற்கபோடதய ஆய்வில், திட்டத் தளம் மற்றும் அடதச் 

சுற்ைியுள்ள நிெப் பயன்போடு மற்றும் நிெப்பரப்பு ஆ ியவற்டை விரிவோ  ஆய்வு ல ய்வது பணியோகும். 

ஆய்வு முன்லமோழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிடயச் சுற்ைி லவவ்கவறு LULC ஐக்  ருது ிைது மற்றும் 

பின்பற்ைப்பட்ட ல யல்முடை  ீகழ உள்ளது. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 படம் 3 2 நிெ பயன்போட்டு கமப்பிங் ின் வழிமுடைடயக்  ோட்டும் போய்வு விளக் ப்படம் 

 

3.2.3 ல யற்ட க்க ோள் தரவு 

2020 இன் ல ன்டினல் 2 மல்டிஸ்லபக்ட்ரல் ல யற்ட க்க ோள் தரவு தற்கபோடதய ஆய்வுக்கு 
பயன்படுத்தப்பட்டது. ல யற்ட க்க ோள் தரவு ளின் விவரங் ள்  ீகழ ல ோடுக் ப்பட்டுள்ளன. நிெக் 
 ட்டுப்போட்டுப் புள்ளி (ஜி ிபி) பணி ள்/எஸ்ஓஐ கடோப்கபோ ஷீட் ள் மூெம் பூமி ஒருங் ிடணப்பு 
அடமப்பில் டிஜிட்டல் தரடவக் ல ோண்டு வர படங் ளின் திருத்தம் கமற்ல ோள்ளப்பட்டது. 
 

3.2.4 வடரபடத்தின் அளவு 

கமப்பிங் ின் பயனர் வடரயறுக் ப்பட்ட அளடவக்  ருத்தில் ல ோண்டு, 1:50000 ல ன்டினல் 2 தரவு, 
முன்லமோழியப்பட்ட தளத்திற்கு 10  ிமீ சுற்ைளவில் நிெப் பயன்போடு / நிெப்பரப்பு கமப்பிங் ிற்கு 
பயன்படுத்தப்பட்டது. 10  ிமீ சுற்ைளவுக் ோன நிெ பயன்போட்டு வட  ளின் விளக் மும், 10  ிமீ 
சுற்ைளவுக் ோன புள்ளிவிவரங் ளும் ல ோடுக் ப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 



3.2.5 விளக்  நுட்பம் 

ஸ்டோண்டர்ட் ஆன் ஸ் ிரீன்  ோட் ி விளக் ம் நடடமுடை பின்பற்ைப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியின் 

ஆரம்ப விடரவு உளவுப் பணியின் கபோது, பல்கவறு நிெப் பயன்போடு / நிெப்பரப்பு வகுப்பு ள் 

லதற்கு அடெவு குைியடீு நிெப்பரப்பு வடரபடங் ளுடன் விளக் ப்பட்டன. நிைம், லதோனி, அடமப்பு, 

அளவு, வடிவம், வடிவம், நிழல், இருப்பிடம் மற்றும் லதோடர்புடடய அம் ங் ளின் உருவக் 

கூறு ளோல் உருவோக் ப்பட்ட இயற்பியல் லவளிப்போடு ள் திரவ விடனயூக் ி விரி ல் 

படத்லதோகுப்டப விளக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படு ின்ைன. பட கூறு ளின் அடிப்படடயில் 

ஒவ்லவோரு LU/LC வகுப்பு ளுக்கும் பட விளக்  விட  ள் உருவோக் ப்பட்டன. 

ஜூன் 2016 FCC படங் ள் (டிஜிட்டல் தரவு) ஆய்வுப் பகுதியின் லதோடர்புடடய நிெ பயன்போட்டு 

வகுப்பு ளுக்கு விளக் ப்பட்டது. திடரயில்  ோட் ி விளக் ம் மற்றும் கமற்போர்டவயிடப்பட்ட பட 

வட ப்போடு நுட்பங் ள் நிெ பயன்போட்டு வட ப்போட்டடத் தயோரிக் ப் பயன்படுத்தப்படு ின்ைன. 

1. கடோகபோ வடரபடங் ளிெிருந்து ஆய்வுப் பகுதிடய (உத்கத  தளத்தில் இருந்து 10  ிமீ 
சுற்ைளவு) டிஜிட்டல் மயமோக்குதல் 

2. தற்கபோடதய ஆய்வில் IRS –P6 ல யற்ட க்க ோள் படம் மற்றும் 47-F/01,02,03 இன் SOI 
topo தோள் ள் ERDAS இகமஜிங் மற்றும் ARC-GIS லமன்லபோருடளப் பயன்படுத்தி கதடவயோன 
விளக்  நுட்பங் டளப் பயன்படுத்தி வோங் ப்பட்டு விளக் ப்பட்டுள்ளன. 

3. ல யற்ட க்க ோள் தரவு விளக் ம் மற்றும் விடளவோன அெகு ளின் லவக்டடரக ஷன் 

4. ல யற்ட க்க ோள் படங் டளப் பயன்படுத்தி LULC கமப்பிங் ின் ட கயட்டில் இருந்து 
 ிடடக் க்கூடிய வழி ோட்டுதல் டள ஏற்றுக்ல ோள்வது (NRSA, 1989) 

5.  ள க ோதடன மற்றும் நிெ உண்டம  ரிபோர்ப்பு 
6. இறுதி LULC வடரபடத்தின்  ெடவ 

LULC வட ப்போடு மூன்று நிடெ ளில் ல ய்யப்பட்டுள்ளது, அங்கு நிடெ -1 என்பது  ட்டப்பட்ட நிெம், 

விவ ோய நிெம், போழோன நிெம், ஈர நிெங் ள் மற்றும் நீர்நிடெ ள் கபோன்ை நிெப்பரப்பு ளின் பரந்த 

வட ப்போடு ஆகும். இவற்டைத் லதோடர்ந்து நிடெ –II  ட்டப்பட்ட நிெங் ள் ந ரங் ள்/ந ரங் ள் மற்றும் 

 ிரோமங் ளோ ப் பிரிக் ப்படு ின்ைன. விவ ோய நிெம் விடளநிெம், தரிசு நிெம், கதோட்டம் எனப் பல்கவறு 

வட  ளோ ப் பிரிக் ப்பட்டுள்ளது, அகத  மயம் தரிசு நிெங் ள், புதர் மண்டிய நிெம், புதர் இல்ெோத நிெம், 

சுரங் ம் மற்றும் லதோழில்துடை தரிசு நிெம் எனப் பிரிக் ப்பட்டுள்ளன. ஈரநிெங் ள் உள்நோட்டு ஈரநிெங் ள், 

 டகெோர ஈரநிெங் ள் மற்றும் தீவு ள் என வட ப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. நீர்நிடெ ள் கமலும் ஆறு/ ஓடட, 

 ோல்வோய், லதோட்டி ள் மற்றும் விரிகுடோ என வட ப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தற்கபோடதய ஆய்வு நிடெ II 

வட ப்போடு கமற்ல ோள்ளப்பட்டுள்ளது. SOI கடோகபோ வடரபடம் இடணப்பில் வழங் ப்படு ிைது மற்றும் 

திட்ட தளத்தில் இருந்து 10  ிமீ சுற்ைளவில் ல யற்ட க்க ோள் படங் ள் இடணக் ப்பட்டுள்ளன 

 



3.2.6 புெ  ரிபோர்ப்பு 
திரவ விடனயூக் ி விரி ல் இல் குைிப்பிட்ட நிைமோடெ ட லயோப்பங் ள் / பட லவளிப்போடு டள 
உருவோக்கும் பல்கவறு கமற்பரப்பு அம் ங் ளின் க  ரிப்பு,  ரிபோர்ப்பு மற்றும் பதிவு ஆ ியடவ புெ 
 ரிபோர்ப்பில் அடங்கும். ஆய்வுப் பகுதியில், படங் ளின் விளக் த்தின் கபோது அடடயோளம் 
 ோணப்பட்ட  ந்கத த்திற் ிடமோன பகுதி ள் முடையோ  பட்டியெிடப்பட்டு, தடர  ரிபோர்ப்பிற் ோ  
லதோடர்புடடய லதற்கு அடெவு குைியடீு நிெப்பரப்பு வடரபடங் ளுக்கு மோற்ைப்படும். இடவ தவிர, 
அடனத்து லவவ்கவறு வகுப்பு ளும் குடைந்தது 5 மோதிரிப் பகுதி ளோல் மூடப்பட்டிருக்கும் 
வட யில், அப்பகுதியில்  மமோ  விநிகயோ ிக் ப்படும் வட யில், விளக் ப்பட்ட LU/LC 
வகுப்பு டளச்  ரிபோர்க் , லதற்கு அடெவு குைியடீு நிெப்பரப்பு வடரபடங் டளக் ல ோண்டு பயணப் 
போடத ள் திட்டமிடப்பட்டன. LU/LC வகுப்பு ள் மற்றும் பயிர் வளர்ச் ி நிடெ, லவளிப்படும் மண், 
நிெ வடிவம், இயற்ட  மற்றும் நிெச்  ிடதவின் வட  பற்ைிய பிை துடணத் த வல் ள் அடங் ிய 
நிெ உண்டம விவரங் ள் பதிவு ல ய்யப்பட்டு, பல்கவறு நிெ பயன்போட்டு வகுப்பு ள் 
எடுக் ப்படு ின்ைன, நிெ பயன்போட்டு வடரபடம் இடணப்பில் வழங் ப்பட்டுள்ளது. 
 

3.2.7 நிெ பயன்போடு / நிெ அட்டட வகுப்பு ளின் விளக் ம் 

3.2.7.1 நீர் 
ஆண்டு முழுவதும் தண்ணரீ் அதி மோ  இருக்கும் பகுதி ள்; ஆங் ோங்க  அல்ெது இடடக் ோெ நீர் 
உள்ள பகுதி ள்,  ிைிதளவு அல்ெது அரிதோன தோவரங் ள், போடை ள் அல்ெது  ப்பல்துடை ள் 
கபோன்ை  ட்டடமக் ப்பட்ட அம் ங் ள் இல்டெ; எடுத்துக் ோட்டு ள்: ஆறு ள், குளங் ள், ஏரி ள், 
லபருங் டல் ள், லவள்ளம் நிடைந்த உப்பு  மலவளி ள். 

 

3.2.7.2 மரங் ள் 

உயரமோன (~15-மீ அல்ெது அதற்கு கமற்பட்ட) அடர்த்தியோன தோவரங் ளின் குைிப்பிடத்தக்  
லதோகுப்பு, லபோதுவோ  மூடிய அல்ெது அடர்த்தியோன விதோனத்துடன்; எடுத்துக் ோட்டு ள்: 
மரத்தோெோன தோவரங் ள்,  வன்னோக் ள், கதோட்டங் ள்,  துப்பு நிெம் அல்ெது  துப்பு 
நிெங் ளுக்குள் அடர்ந்த உயரமோன தோவரங் ளின் ல ோத்து ள் (அடர்த்தியோன/உயரமோன 
தோவரங் ள், இடடக் ோெ நீருடன் அல்ெது அடியில் நீடர  ண்டைிய முடியோத அளவுக்கு தடிமனோன 
விதோனம்). 
 

3.2.7.3 புல் 

 ிைிய அல்ெது உயரமோன தோவரங் ள் இல்ெோத ஒகரவிதமோன புற் ளோல் மூடப்பட்ட திைந்த 
பகுதி ள்; லவளிப்படடயோன மனித  தி இல்ெோத  ோட்டு தோனியங் ள் மற்றும் புற் ள் (அதோவது, 
திட்டமிடப்பட்ட வயல் அல்ெ); எடுத்துக் ோட்டு ள்: இயற்ட யோன புல்லவளி ள் மற்றும் 
வயல்லவளி ள், மரங் ள் மூடப்படோமல், மரங் ள் இல்ெோத திைந்த  வன்னோ, பூங் ோக் ள்/க ோல்ஃப் 
டமதோனங் ள்/புல்லவளி ள், கமய்ச் ல் நிெங் ள். 

 

 



3.2.7.4 லவள்ளத்தில் மூழ் ிய தோவரங் ள் 

லவளிப்படும் மண் அல்ெது போடைடயக்  ோட்டும் நிெப்பரப்பில்  ிதைிய  ிைிய தோவரங் ள் அல்ெது 
ஒற்டைத் தோவரங் ளின்  ெடவ; மரங் டள விட உயரமோ  இல்ெோத அடர்ந்த  ோடு ளுக்குள் 
புதர் ள் நிடைந்த இடங் ள்; எடுத்துக் ோட்டு ள்: புதர் ள், புதர் ள் மற்றும் புதர் ள், மி வும் 
அரிதோன புற் டளக் ல ோண்ட  வன்னோக் ள், மரங் ள் அல்ெது பிை தோவரங் ளின் மிதமோன மற்றும் 
அரிதோன உடை. 

 

3.2.7.5 பயிர் ள் 

மனிதர் ள் பயிரிடப்பட்ட/திட்டமிட்ட தோனியங் ள், புற் ள் மற்றும் பயிர் ள் மர உயரத்தில் 
இல்டெ; எடுத்துக் ோட்டு ள்: க ோளம், க ோதுடம, க ோயோ,  ட்டடமக் ப்பட்ட நிெத்தின் தரிசு 
நிெங் ள். 
 

3.2.7.6 ஸ்க்ரப்/புதர் 
லவளிப்படும் மண் அல்ெது போடைடயக்  ோட்டும் நிெப்பரப்பில்  ிதைிய  ிைிய தோவரங் ள் அல்ெது 
ஒற்டைத் தோவரங் ளின்  ெடவ; மரங் டள விட உயரமோ  இல்ெோத அடர்ந்த  ோடு ளுக்குள் 
புதர் ள் நிடைந்த இடங் ள்; எடுத்துக் ோட்டு ள்: புதர் ள், புதர் ள் மற்றும் புதர் ள், மி வும் 
அரிதோன புற் டளக் ல ோண்ட  வன்னோக் ள், மரங் ள் அல்ெது பிை தோவரங் ளின் மிதமோன மற்றும் 
அரிதோன உடை 

 

3.2.7.7 fl;Lkhdq;fs; 
மனிதனோல் உருவோக் ப்பட்ட  ட்டடமப்பு ள்; முக் ிய  ோடெ மற்றும் இரயில் லநட்லவோர்க்கு ள்; 
போர்க் ிங்  ட்டடமப்பு ள், அலுவெ   ட்டிடங் ள் மற்றும் குடியிருப்பு வடீு ள் உட்பட லபரிய ஒகர 
மோதிரியோன ஊடுருவோத கமற்பரப்பு ள்; எடுத்துக் ோட்டு ள்: வடீு ள், அடர்ந்த  ிரோமங் ள் / ந ரங் ள் / 
இடங் ள், நடடபோடத  ோடெ ள், jhh;rhiyfs; 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

படம் 3 3 திட்ட தளத்தில் இருந்து 10  ிமீ சுற்ைளவில் நிெ பயன்போட்டு வகுப்பு ள் 

 

3.2.7.8 திட்ட தளத்தில் இருந்து 10  ிமீ சுற்ைளவில் லவவ்கவறு நிெ பயன்போட்டு வகுப்பு ள் 

 

அட்டவடண 3 3 புதுக்க ோட்டட மோவட்டத்தில் நிெ பயன்போட்டு முடை 
 

t.vz; பிரிவு ள் பரப்பளவு in Sq.m 

1 தண்ணரீ் 5.8 

2 மரங் ள் 3.5 

3 புல் 0.3 

4 லவள்ளத்தில் மூழ் ிய தோவரங் ள் 0.46 

5 பயிர் ள் 147.7 

6 ஸ்க்ரப்/புதர் 114.26 

7  ட்டப்பட்ட பகுதி 46.28 

8 தரிசு நிெம் 1.25 



 

3.3 நீர் சூழல் 

3.3.1 விளிம்பு மற்றும் வடி ோல் 

திட்ட தளம் 122m  ரோ ரி  டல் மட்டத்திற்கு கமல்  ோணப்படு ின்ைது. திட்டப் பகுதியின் 10 
 ி.மீ.க்குள் வடி ோல் அடமப்பு லடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 
 

3.3.2 புவியியல் 

இப்பகுதியின் புவியியல் பரிணோமம் முக் ியமோ   ண்டன,  ட்டடமப்பு மற்றும் fluvial 
ல யல்முடை ளோல்  ட்டுப்படுத்தப்படு ிைது. பல்கவறு நிெப்பரப்பு ளின் பரிணோமம் முக் ியமோ  
இந்த ல யல்முடை ளுக்கு புவியியல் அடமப்பு ளின் மோறுபட்ட எதிர்ப்போல் நிர்வ ிக் ப்படு ிைது. 
அரிப்பு  மலவளி ள், எஞ் ிய மடெ ள், லபடிலமன்ட் ள், புடதக் ப்பட்ட லபடிலமன்ட்ஸ் மற்றும் 
லடல்டோயிக்  மலவளி கபோன்ை பல்கவறு நிெப்பரப்பு ள் இப்பகுதியில் நி ழ் ின்ைன. ஆழமற்ை 
லபடிலமன்ட் ள் லமல்ெிய மண் மூடியுடன் கமோ மோன மற்றும் மிதமோன விடளச் டெக் 
ல ோண்டுள்ளன. புடதக் ப்பட்ட லபடிலமன்ட் ள் மற்றும் லடல்டோ  மலவளி ள் நல்ெ நிெத்தடி நீர் 
திைடனக் ல ோண்டுள்ளன. 
 

மண் 

மோவட்டத்தின் கமற்குப் பகுதியில்  ருப்பு மண் உருவோ ிைது. அன்னவோ லுக்கு லதற்க , 
இலுப்பூருக்கு கமற்க , மடெப்பட்டிக்கு வடக்க   ந்தர்வக ோட்டட அருக  குளக்குைிச் ி, 
அைந்தோங் ிக்கு  ிழக்க  அரிமளம் மற்றும் ஆெங்குடிடய சுற்ைி உயரமோன நிெங் ளில் ல ங் ரும்பு 
மண் ள் உருவோ ின்ைன. லவள்ளோர், அக்னியோறு மற்றும் அம்புெியோர் ஆறு ளின் கபோக் ில்  ருப்பு 
மற்றும் பழுப்பு நிை மணல் மற்றும் வண்டல் மண் ல ோண்ட வண்டல் மண்  ோணப்படு ிைது, அகத 
 மயம் மோவட்டத்தின்  டற் டரயில்  டற் டர மணல் ள்  ோணப்படு ின்ைன. 
 

புவியியல் ஆய்வு திட்ட தளத்தில் இருந்து 10  ிமீ லதோடெவில் ல ய்யப்படு ிைது. முக் ிய 

அடமப்பு ளோகும் 

• Denudational Origin- Pediment Pediplain Complex: pedimentல் உள்ள நிெத்தடி நீர் நிடெ 
லபோதுவோ  மடிந்த  ட்டடமப்பு ள், எலும்பு முைிவு அடமப்பு ள் மற்றும் வோனிடெயின் அளடவப் 
லபோறுத்து மோறுபடும். லபடிலமன்ட் ளில் நிெத்தடி நீர் எதிர்போர்ப்பது ஏடழ ளுக்கு  ோதோரணமோ க் 
 ருதப்படு ிைது. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 படம் 3 4 திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 ிமீ லதோடெவில் உள்ள புவியியல் 

 

3.3.3 புவியியல்: 
புதுக்க ோட்டட மோவட்டத்தின் புவியியல் உருவோக் ம், நோன் ோம்  ோெத்தின் வண்டல் படிவு ள் 
முதல் ஆர்க் ியன் யு த்தில் உருவோன  டினமோன போடை டள உள்ளடக் ியது. புவியியல் ரீதியோ  
முழு ஆய்வுப் பகுதிடயயும்  டினமோன போடை ள் மற்றும் வண்டல் போடைப் பகுதி ளோ ப் 
பிரிக் ெோம்.  டினமோன போடை ள் கமற்குப் பக் த்தில்  ோணப்படு ின்ைன மற்றும் ஆய்வுப் 
பகுதியின்  ிழக்கு திட டய கநோக் ி வண்டல் உருவோ ிைது. சுமோர் 45  தவதீம் க ம்ப்ரியனுக்கு 
முந்டதய  ோெத்திெிருந்து குவோட்டர்னரி  ோெம் வடரயிெோன வண்டல் படிவத்டத உள்ளடக் ியது. 
இங்கு  ோணப்படும் பல்கவறு வட யோன  டினமோன போடை ள்  ோர்கனோட ட்ஸ், ெோர்ன்ப்லளண்கட 
க்னஸீ், பகயோடடட் க்லனய்ஸ்,  ிரோடனட் மற்றும் குவோர்ட்ட ட். புதுக்க ோட்டட மோவட்டத்தின் 
கமற்குப் பகுதியில் பல்கவறு வட யோன Gneiss போடை ள்  ோணப்படு ின்ைன. 
குன்னந்தவர்க ோயில், திருமயம், புதுக்க ோட்டடத் லதோகுதியின் லதற்குப் பகுதி ள் உள்ளிட்ட 



மத்தியப் பகுதியில்  ோர்கனோட ட்டு ள் மற்றும்  ிரோடனட் போடை ள் அதி ம்  ோணப்படு ின்ைன. 
வியர்ெிமடெ, அன்னவோ ல் மற்றும் கபோனமரோவதி ஆ ிய லதோகுதி டள உள்ளடக் ிய பல்கவறு 
வட யோன க்னஸீ் போடை ள் ஆய்வுப் பகுதியின் கமற்குப் பகுதியில்  ோணப்படு ின்ைன. 
அன்னவோ ல் மற்றும் திருமயம் லதோகுதி ளின்  ிெ பகுதி ளில் குவோர்ட்ட ட் படிவு ள்  ிைிய 
அளவில்  ோணப்படு ின்ைன. குளத்தூர், திருமயம் மற்றும் புதுக்க ோட்டடயின்  ிெ பகுதி ளில் 
படி ப் போடை ள்  ோணப்படு ின்ைன. 

 

இப்பகுதியில்  ோணப்படும் வண்டல் படிவு ள், மணல், மணல்,  ளிமண் மற்றும்  ரடள ள் ஆ ியவற்டைக் 

ல ோண்டுள்ளது. மூன்ைோம் நிடெ  ோெத்தில் உருவோன வண்டல் படிவு ள் கெட்டடரட், அகரகன ியஸ் 

மற்றும் ஆர் ிகெ ியஸ் மணற் ல்  ளிமண்டணக் ல ோண்டிருக்கும். அைந்தோங் ி,  ந்தர்வக ோட்டட, 

ஆெங்குடி, திருவரங்குளம் ஆ ிய லதோகுதி ளில் இந்த டவப்புத்லதோட  ள்  ோணப்படு ின்ைன. 

 ந்தர்வக்க ோட்டட, திருமயம் மற்றும் புதுக்க ோட்டடயின்  ிெ பகுதி ளில்  ளிமண், சுண்ணோம்பு, மணல் 

 ல் மற்றும்  ளிமண் மணல்  ல் ஆ ியவற்டைக் ல ோண்ட  ிகர ிட்டிஸ் படிவு ள்  ோணப்படு ின்ைன. 

மணல்  ரடள மற்றும் வண்டல் மண் ல ோண்ட ஒருங் ிடணக் ப்படோத  டரகயோர வண்டல் படிவு ள் 

ஆற்ைங் டரயில்  ோணப்படு ின்ைன. ஆவுடடயோர்க ோயில் மற்றும் மணல்கமல்குடி லதோகுதி ளில் 

நோன் ோம் ஆண்டு  ோெ வண்டல் மற்றும்  ளிமண் படிவு ள்  ோணப்படு ின்ைன. புதுக்க ோட்டட 

மோவட்டத்தின்  டற் டர எல்டெக்கு அரு ில்  டற் டர மு டு ள் மற்றும் குன்று ளுடன் கூடிய மணல் 

படிவு ள் அடடயோளம்  ோணப்படு ின்ைன. 



படம் 3 5திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 ிமீ லதோடெவில் உள்ள புவியியல் 

3.3.4 நீர்வளவியல் 

புவியியல் ரீதியோ  புதுக்க ோட்டட மோவட்டத்தில்  டினமோன போடை ள் மற்றும் வண்டல் பகுதி ள் 
உள்ளன. 
ெோர்ட் ரோக் பகுதி ள் 

இந்த மோவட்டத்தில் சுமோர் 45% ஆர்க் ியன்  ோெத்தின்  டினமோன போரிய அடமப்பு ளோல் அடியில் 
உள்ளது.  ிரோடனடிக் க்னஸீ், ெோர்ன்ப்லளண்கட பகயோடடட் க்லனய்ஸ்,  ோர்கனோட ட்டு ள், 
லபக்மோடடட்டு ள் மற்றும் குவோர்ட்ட ட்டு ள் ஆ ியடவ  டினமோன போடைப் பகுதியில்  ோணப்படும் 
பல்கவறு வட யோன போடை ள். குளத்தூர், திருமயத்தின் லபரும்பகுதி மற்றும் புதுக்க ோட்டட 
தோலுக் ோவின்  ிெ பகுதி ள் படி ப் போடை ளோல் ஆக் ிரமிக் ப்பட்டுள்ளன. 
 

வண்டல் பகுதி ள் 

1. ிலரட்கட ியஸ், 2.மூன்ைோம் நிடெ மற்றும் 3. அண்டமக் ோெங் ள் மோவட்டத்தின்  ிழக்குப் 
போதியில் க ர்ந்தடவ. வண்டல் படிவங் ளோல் ஆக் ிரமிக் ப்பட்ட லமோத்த பரப்பளவு மோவட்டத்தின் 
லமோத்த புவியியல் பகுதியில் 55% ஆகும். புதுக்க ோட்டட மோவட்டத்தின் மூன்ைோம் நிடெ 
டவப்பு ளில் கெட்டடரட், அரண் மற்றும்  ல் மற்றும்  ளிமண் ஆ ியடவ உள்ளன. 



 ிலரட்கட ியஸ் டவப்பு ளில்  ளிமண், சுண்ணோம்பு, மணல்  ல் மற்றும்  ளிமண் மணற் ல் 
ஆ ியடவ உள்ளன.  டரகயோர வண்டல் படிவு ள் ஒருங் ிடணக் ப்படோத மணல்,  ரடள மற்றும் 
 ளிமண் ஆ ியவற்டைக் ல ோண்டுள்ளது. அைந்தோங் ி,  ந்தர்வக ோட்டட, ஆெங்குடி, 
ஆவுடடயோர்க ோவிெோந்தோல், மணகமல்குடி மற்றும் புதுக்க ோட்டட தோலு ோக் ள் மூன்ைோம் நிடெ 
படிவு ளோல் ஆக் ிரமிக் ப்பட்டுள்ளன.  ந்தர்வக ோட்டட, திருமயத்தின்  ிறு பகுதி ள் மற்றும் 
புதுக்க ோட்டட தோலு ோக் ளின் போதி பகுதி ள்  ிகரட்டோ ியஸ் டவப்பு ளோல் 
ஆக் ிரமிக் ப்பட்டுள்ளன. மணகமல்குடியின் போதி பகுதியும், ஆவுடடயோர்க ோயில் தோலு ோவின்  ிறு 
பகுதி ளும்  ோல்வோ ி டவப்புத்லதோட  ளோல் ஆக் ிரமிக் ப்பட்டுள்ளன. 

 

துடளயிடுதல்: 

 டினமோன போடை அடமப்பு ளில் நிெத்தடி நீரின் நி ழ்வு மற்றும் இயக் ம் வோனிடெ 
அடமப்பு ளின் நுண்ணிய மண்டெங் ள் மற்றும் முைிவு ள், பிளவு ள் மற்றும் மூட்டு ளின் திைந்த 
அடமப்பு ளுக்கு  ட்டுப்படுத்தப்படு ிைது. லபோதுவோ ,  டினமோன போடைப் பகுதி ளில், வோனிடெ 
மற்றும் ஆழம் ஆ ிய இரண்டிலும் தடிமன் ஏற்படுவது இடடவிடோது. எனகவ  டினமோன போடை 
அடமப்பு ளில் நிெத்தடி நீடர ரீ ோர்ஜ் ல ய்வது வோனிடெயின் தீவிரம் மற்றும் ஆழத்தோல் 
போதிக் ப்படு ிைது. ஆழ்துடள துடளயிடுதல் மற்றும் பம்ப் க ோதடன டள கமற்ல ோள்வதன் மூெம் 
நிெத்தடி போடை நிடெ மற்றும் நீர்நிடெ போத்திரங் டள  ண்டைிய முடியும். 
 

மோநிெ நிெத்தடி மற்றும் கமற்பரப்பு நீர் ஆதோர தரவு டமயம், வி ோரடணயின் கபோது, மோவட்டம் 
முழுவதும் 92க்கும் கமற்பட்ட ஆழ்துடள  ிணறு டள கதோண்டியது. மோவட்டத்தில் வோனிடெ 
மண்டெம் தடர மட்டத்திெிருந்து 7 முதல் 22 மீட்டர் வடர மோறுபடும். 

 

 

நீர்நிடெ அளவுருக் ள்: 

 டினமோன போடை 

புதுக்க ோட்டட மோவட்டத்தில் உள்ள நீர்நிடெயின் தடிமன் ஜி.எல்.க்கு  ீகழ 12 மீ முதல் 45 மீ 
வடர மோறுபடு ிைது. படி  வடிவங் ளில் வோனிடெ மற்றும் எலும்பு முைிவு வளர்ச் ியின் தீவிரம் 
மற்றும் அளவு ஆ ியடவ நுண்ணிய கபோகரோ ிட்டியின் வளர்ச் ியில் முக் ிய பங்கு வ ிக் ிைது. 
எரிமடெ வடிவங் ள் ஏற்படும் கபோலதல்ெோம் ஆழமோன மற்றும் மி  அதி  தீவிரமோன வோனிடெ 
 ோணப்படு ிைது.  ோர்கனோட ட் பகுதியில் வோனிடெ மிதமோனதோ  இருக்கும். மோவட்டத்தின்  டினப் 
போடைப் பகுதியில் உள்ள நீர்நிடெ அளவுரு பின்வருமோறு  வனிக் ப்படு ிைது: 
 

அளவுருக் ள் வரம்பு 

லபரிய து ள் லபோருள் இல் நன்ைோ  

விடளச் ல் 

1-2lpm 

டிரோன்ஸ்மி ிவிட்டி(டி)மீ2/நோள் 5-25m2/day 



ஊடுருவல்(K)m/நோள் 3-16m/day 

 

வண்டல் வடிவங் ள்: 

 ிலரட்கட ியஸ் வடிவங் ள் 

இம்மோவட்டத்தில்  ோணப்படும் வண்டல் படிவங் ளில்  ிலரட்கட ியஸ் வடிவங் ள் மி வும் 
பழடமயோனடவ, அடவ லதோல்லபோருள் வளோ த்டத ஒட்டிய 6-8  ிமீ அ ெம் ல ோண்ட குறு ிய 
லபல்ட்டில் உருவோ ின்ைன. திருமயம்தோலுக் ின்  ிழக்குப் பகுதி ளிலும், புதுக்க ோட்டட, ஆெங்குடி 
மற்றும்  ந்தர்வக்க ோட்டடயின் போதிப் பகுதி ளிலும் இந்த வடிவங் ள்  ோணப்படு ின்ைன. 
தோலு ோக் ள், முக் ியமோ   ரடுமுரடோன மணல்,  ளிமண்,  ங் ர் மற்றும்  ரடளயுடன் 
லதோடர்புடடய  ளிமண் மணல்  ல் ஆ ியவற்டைக் ல ோண்டுள்ளது.  ிலரட்கட ியஸ் அடமப்பு ளின் 
நீர்நிடெ அளவுரு மதிப்பு ள்  ீகழ ல ோடுக் ப்பட்டுள்ளன. 

 

அளவுருக் ள் வரம்பு 

லபரிய து ள் லபோருள் இல் நன்ைோ  

விடளச் ல் 

3-4lpm 

டிரோன்ஸ்மி ிவிட்டி(டி)மீ2/நோள் 9-47m2/day 

ஊடுருவல்(K)m/நோள் 0.5-2.80m/day 

 

மூன்ைோம் நிடெ வடிவங் ள் 

இம்மோவட்டத்தில்  ோணப்படும் மூன்ைோம் நிடெ வடிவங் ள் மகயோ ீன் மற்றும் டபகெோ ீகனஜஸ் 
ஆகும், கமலும் அடவ முழு அைந்தோங் ி மற்றும் ஆவுடடயோர்க ோயில் தோலு ோக் ளிலும் மற்றும் 
புதுக்க ோட்டட மற்றும் ஆெங்குடி தோலு ோக் ளின்  ிழக்குப் பகுதி ளிலும் முக் ியமோ  
மணற் ற் ள்,  ளிமண்ணோல்  ட்டப்பட்ட மணல், மணற் ற் ள், மண்போண்டங் ள் கபோன்ைடவ. 
மூன்ைோம் நிடெ வடிவங் ளின் கதகுஃபர் அளவுருக் ள் மதிப்பு ள்  ீகழ ல ோடுக் ப்பட்டுள்ளன: 

 

அளவுருக் ள் வரம்பு 

லபரிய து ள் லபோருள் இல் நன்ைோ  

விடளச் ல் 

5-10lpm 

டிரோன்ஸ்மி ிவிட்டி(டி)மீ2/நோள் 89-157m2/day 

ஊடுருவல்(K)m/நோள் 1.5-3m/day 

 

துடளயிடுதல் 

கதோண்டுதல் வட  ள் நிெப்பரப்பின் உருவோக் த்திற்கு ஏற்ப கவறுபடு ின்ைன. லபோதுவோ , 
மூட்டு ள், முைிவு ள், வரிவடிவங் ள், இ ினோன் பகுதி ஆ ியவற்ைின் நீட்டிப்புக்கு ஏற்ப, 30மீ 



முதல் 200மீ வடர ஆழத்தில் ஆழ்துடள  ிணறு கதோண்டுவதற்கு  டினமோன போடை அடமப்பு ளில் 
டிடிஎச் ரிக்கு ள் பயன்படுத்தப்படு ின்ைன. வண்டல் வடிவங் ளில், குழோய்  ிணற்ைின் விட்டத்திற்கு 
ஏற்ப லவவ்கவறு சுழெி டளக் ல ோண்ட கரோட்டரிரிக்கு ள் பயன்படுத்தப்படு ின்ைன. குழோய்  ிணறு 
 ரிவடதத் தவிர்ப்பதற் ோ  லபன்கடோ கநோகவட்  ளிமண் கரோட்டரி ரிக் ளில் பயன்படுத்தப்படு ிைது. 
வண்டல் குழோய்  ிணறு ள் பரப்பளவு, ம சூல் கபோன்ைவற்டைப் லபோறுத்து 30மீ முதல் 300மீ வடர 
ஆழம் வடர கதோண்டப்படு ின்ைன. வண்டல் அடமப்பு ளில், குழோய்  ிணறு கதோண்டுவதற்கு ட  
சுழலும்  ருவி 10 மீட்டர் முதல் 15 மீட்டர் வடர இருக்கும். நிெத்தடி நீர் பிரித்லதடுத்தல். 
ெோர்ட் ரோக் ில்,  ிணறு வடிவடமப்பு எளிடமயோனது. கமல் மண் மற்றும் அதி  வோனிடெ 
ல ோண்ட மண்டெங் ள் PVC குழோய் மூெம் மூடப்பட்டு, மீதமுள்ள வோனிடெ, பிளவுபட்ட, 
இடணந்த பகுதி அப்படிகய விடப்படு ிைது. புதுக்க ோட்டட மோவட்டத்தில், வோனிடெ 1.0 மீ முதல் 
12.0 மீ வடர இருக்கும். Granitic gneiss பகுதியில், அதி  வோனிடெ நிெவும் பகுதி 15m but 
incharnockite area வடர இருக்கும், வோனிடெ மண்டெம் 8.0m to 10m to. monly வடர 
நீட்டிக் ப்படும். வண்டல் பகுதியில்,  ிணறு  ட்டுமோனம் குைிப்பிடப்பட்ட பகுதியில் மணல் தடிமன் 
நி ழ்டவப் லபோறுத்தது. நல்ெ தரமோன நீரின் பரப்பளடவக்  ண்டைிவதற் ோ  ெோ ர் 
 ட்டுமோனத்திலும் பயன்படுத்தப்படு ிைது. 
 

 

 

 

 

 



 

படம் 3 6 திட்டப் பகுதியிெிருந்து 5  ிமீ சுற்ைளவில் நிெத்தடி நீர் வோய்ப்பு ள் 

 

3.3.5 நிெத்தடி நீர் தர  ண் ோணிப்பு 
நிெத்தடி நீர் தர  ண் ோணிப்பு பின்வரும் இடங் ளில் ல ய்யப்படு ிைது மற்றும் உடல், இர ோயன 
மற்றும் உயிரியல் அளவுருக் ளுக்கு பகுப்போய்வு ல ய்யப்படும். 

அட்டவடண 3 4 நிெத்தடி நீர் தர பகுப்போய்வு 

சுற்றுச்சூழல் அளவுருக் ள்: நிெத்தடி நீர் தர பகுப்போய்வு 

 ண் ோணிப்பு  ோெம் மோர்ச் முதல் கம வடர  2022 
வடிவடமப்பு விதி ள் 

 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு ளின் அடிப்படடயில் 

 ண் ோணிப்பு இடங் ள் 

 

திட்ட தளம்– GW 1 
போப்பன்பட்டி இந்து க ோவில் – GW 2 
லநய்க்குணம் கபருந்து நிறுத்தம் - ஜி ோவோட் 3 
அரங் ிரோம்பட்டி அரசுப் பள்ளி - GW 4 
ஸ்ரீ ஆெடி  ருப்பர் க ோவில் – GW5 

முடை 

 

IS 3025 பகுதி I இன் படி 5 ெிட்டர் புதிய க ன் ளில் தண்ணரீ் மோதிரி ள் 
க  ரிக் ப்பட்டு ஐஸ்போக்ஸில் உள்ள ஆய்வ த்திற்கு ல ோண்டு 
ல ல்ெப்பட்டன.  

 ண் ோணிப்பின் 
அதிர்லவண் 

ஒரு பருவத்தில் ஒருமுடை 

 



3.3.5.1 மோதிரி ல யல்முடை 

நிெத்தடி நீரின் தரம் IS: 10500: 1991 (திருத்த எண் -3 ஜூடெ 2010 உடன் 1993 
மறுஉறுதிப்படுத்தப்பட்டது) உடன் ஒப்பிடப்பட்டது. முழுடமயோன இயற்பியல்-கவதியியல் மற்றும் 
போக்டீரியோவியல் க ோதடன ளுக் ோ  முடைகய 5-ெிட்டர் பிளோஸ்டிக் லஜர்ரி க னில் ஐந்து மோதிரி 
இடங் ளிெிருந்து நீர் மோதிரி ள் மற்றும் 250 மில்ெி  ிருமி நீக் ம் ல ய்யப்பட்ட சுத்தமோன 
 ண்ணோடி/லபட் போட்டிெில் இருந்து  ிரோப் மோதிரியோ  க  ரிக் ப்பட்டது. IS: 3025 (திருத்தப்பட்ட 
பகுதி) மற்றும் நீர் மற்றும்  ழிவுநீடர ஆய்வு ல ய்வதற் ோன நிடெயோன முடையின் படி / 
முடையின்படி மோதிரி ள் பகுப்போய்வு ல ய்யப்பட்டன. 21ஆம் கததி, APHA ஆல் கூட்டோ  
லவளியிடப்பட்டது. 

அட்டவடண 3 5: நிடெயோன நடடமுடை 

S.No அளவுருக் ள்   க ோதடன முடை 
1 pH (at 25°C) IS:3025(P -11)1983 RA: 2012 

2 Electrical Conductivity IS:3025(P -14) 2013 

3 Colour IS:3025 (P -4)1983 RA: 2012 

4 Turbidity IS:3025(P -10)1984 RA: 2012 

5 Total Dissolved Solids APHA 22nd Edn.2012-2540-C 

6 Total Suspended Solids IS:3025(P-17)-1984 RA:2012 

7 Total Hardness as CaCO3 APHA 22nd Edn.2012-2340-C 

8 Calcium as Ca APHA 22nd Edn2012.3500 Ca-B 

9 Magnesium as Mg APHA 22nd Edn.2012-3500 Mg-B 

10 Chloride as Cl IS:3025(P -32)-1988 RA: 2014 

11 Sulphate as SO4 APHA 22nd Edn.2012-4500 SO4
--E 

12 Total Alkalinity as CaCO3 APHA 22nd Edn.2012-2320-B 

13 Iron as Fe IS:3025(P -53):2003 RA: 2014 

14 Silica as SiO2 IS:3025(P -35)1988 RA: 2014 

15 Fluoride as F APHA 22nd Edn.2012-4500-F-D 

16 Nitrate as NO3 IS:3025(P -34):1988 RA: 2014 

17 Sodium as Na IS:3025(P -45):1993 RA: 2014 

18 Potassium as K IS:3025(P -45):1993 RA: 2014 

19 Coliform IS:1622:1981:RA:2014 

20 E.coli IS:1622:1981:RA:2014 

 

 

 

 

 



அட்டவடண 3 6 நிெத்தடி நீர் மோதிரி முடிவு ள் 

S.N

o 
Parameters Units 

Project Site 

GW 2 GW 3 GW 4 GW 5 

1 
pH (at 25°C) 

- 
7.76 7.88 8.1 7.86 7.6 

2 
Electrical Conductivity 

µS/cm 
996 594 3210 879 684 

3 

Colour Hazen 

Unit 

3 2 2 2 1 

4 
Turbidity 

NTU 
BQL(LOQ1] BQL(LOQ1] 1.3 1.5 BQL(LOQ1] 

5 
Total Dissolved Solids 

mg/L 
585 367 1950 615 466 

6 
Total Suspended Solids 

mg/L 
BQL(LOQ2] BQL(LOQ2] BQL(LOQ2] BQL(LOQ2] BQL(LOQ2] 

7 

Total Hardness as 

CaCO3 mg/L 

238 236 672 348 186 

8 

Calcium as Ca 

mg/L 

55.3 50.5 170 72.9 48.1 

9 

Magnesium as Mg 

mg/L 

24.3 26.8 60.3 40.4 16.1 

10 
Chloride as Cl 

mg/L 
96.5 33.3 50.9 80.2 76.3 

11 
Sulphate as SO4 

mg/L 
125 15.8 38.2 72.5 85.2 

12 

Total Alkalinity as 

CaCO3 mg/L 

222 263 465 344 222 

13 

Iron as Fe 

mg/L 

BQL(LOQ0.

1] 

BQL(LOQ0.

1] 

BQL(LOQ0.

1] 

BQL(LOQ0.

1] 

BQL(LOQ0.

1] 

14 

Silica as SiO2 

mg/L 

52.2 52.5 53.7 73.2 39.6 

15 
Sodium 

mg/L 
85.9 25.2 405 62.1 58.5 

16 
Potassium 

mg/L 
10.5 5.1 9.2 12.2 10.8 

 

3.3.6 முடிவு ளின் விளக் ம்: 

3.3.6.1 நீரின் இயற்பியல் அளவுருக் ள்: 
நீரின் அடிப்படட இயற்பியல் அளவுருக் ள் அடங்கும் 

நிைம்: 
திட்ட தளத்தில்  ோணப்பட்ட மதிப்பு (உண்டம/லவளிப்படடயோன நிைம்): 10 கெ ல் யூனிட். 
ஏற்றுக்ல ோள்ளக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக் ப்பட்ட வரம்பு ள்: முடைகய 5 கெ ல் அெகு ள் 
மற்றும் 15 கெ ல் அெகு ள். திட்ட தளத்தில் உள்ள மதிப்பு, IS 10500: 2012 (இங் ிருந்து 
"தரநிடெ ள்" என குைிப்பிடப்படு ிைது) பரிந்துடரத்த ஏற்றுக்ல ோள்ளக்கூடிய வரம்பு டளப் 
கபோெகவ உள்ளது. 



வோ டன மற்றும் சுடவ: 
தண்ணரீ் மணமற்ைது. தண்ணரீில்  ோல் ியம் மற்றும் லமக்ன ீியம் இருப்பதோல், தண்ணரீில் 
 டினத்தன்டம இருப்பதோல், தண்ணரீின் சுடவ  ற்று உப்புத்தன்டம ல ோண்டது. 
தரநிடெ ளின்படி, வோ டன மற்றும் சுடவ இணக் மோ  இருக்  கவண்டும். 
 

pH: 
திட்ட தளத்தில்  ோணப்பட்ட மதிப்பு: 7.76 
ஏற்றுக்ல ோள்ளக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக் ப்பட்ட வரம்பு ள்: 6.5-8.5. pH மதிப்பு என்பது அமிெ 
அடிப்படட  மநிடெயின் அளவடீு ஆகும். திட்ட தளத்தில் உள்ள pH இன் மதிப்பு, நீர் இயற்ட யில் 
 ற்று நடுநிடெயோனது என்படத லதளிவோ க் குைிக் ிைது. 

 

fyq;fs;  
திட்ட தளத்தில்  ோணப்பட்ட மதிப்பு: BQL (LOQ: 1) 
ஏற்றுக்ல ோள்ளக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக் ப்பட்ட வரம்பு ள்: முடைகய 1 NTU & 5 NTU. 
fyq;fspd; மதிப்பு லபோதுவோ  டபட்கடோபிளோங்க்டன் ள் மற்றும் பிை படிவு ள் இருப்படதக் 
குைிக் ிைது. திட்டத் தளத்தில் உள்ள மதிப்பு, நீர் குடைந்த fyq;fshf இருப்படதயும், நீரிf;F 
ve;jtpj Rj;jpfhpg;Gk; Njitapy;iy என்படதயும் குைிக் ிைது. 
 

லமோத்த  டரந்த திடப்லபோருள் ள்: 
திட்ட தளத்தில்  ோணப்பட்ட மதிப்பு: 585 mg/L. 
ஏற்றுக்ல ோள்ளக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக் ப்பட்ட வரம்பு ள்: முடைகய 500 mg/L மற்றும் 2000 
mg/L. 
 

டிடிஎஸ் என்பது தண்ணரீில் இருக்கும்  னிம உப்பு ள் மற்றும்  ிைிய அளவிெோன  ரிமப் 
லபோருட் ளின் இருப்பு ஆகும். கமல் மண்ணில் உள்ள க ஷன் ள் மற்றும் அயனி ள் தண்ணரீோல் 
எடுத்துச் ல ல்ெப்படுவதோல், இது முக் ியமோ  கமற்பரப்பு ஓட்டத்தின் விடளவோ  ஏற்படு ிைது. 
திட்ட தளத்தில் உள்ள நீர்ல் லமோத்த  டரந்த திடப்லபோருள் ள் குடைந்த msNt cs;sd. 

 

3.3.6.2 நீரின் இர ோயன அளவுருக் ள்: 

குடிநீரின் இர ோயன அளவுருக் ள் பின்வருமோறு: 
 ோல் ியம்: 
திட்ட தளத்தில்  ோணப்பட்ட மதிப்பு: 55.3 mg/L. 
ஏற்றுக்ல ோள்ளக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக் ப்பட்ட வரம்பு ள்: முடைகய 75mg/L மற்றும் 200 mg/L. 
 ோல் ியம் அத்தியோவ ிய மக்கரோநியூட்ரியண்ட் ஆகும்.  ோல் ியத்தின் மதிப்பு பரிந்துடரக் ப்பட்ட 
அனுமதிக் ப்பட்ட தரங் ளுக்குள் உள்ளது. அதி  அளவு  ோல் ியம் வடீ்டு உப ரணங் ளில் 
 டினத்தன்டமடய ஏற்படுத்தெோம் மற்றும்  வர்க் ோரத்தின் ல யல்திைடனயும் குடைக்கும். அதி  
அளவு  ோல் ியம் மெச் ிக் ல், வோயு மற்றும் வகீ் ம் ஆ ியவற்ைிற்கு வழிவகுக்கும். 
அதுமட்டுமின்ைி, கூடுதல்  ோல் ியம்  ிறுநீர   ற் ள் உருவோகும் அபோயத்டதயும் அதி ரிக் ெோம். 
இரத்தத்தில்  ோல் ியம் படிவு அதி மோ  இருந்தோல், அது டெபர் ோல் ீமியோவுக்கு வழிவகுக்கும். 
 



 

லவளிமம்: 
திட்ட தளத்தில்  ோணப்பட்ட மதிப்பு: 24.3 mg/L. 
ஏற்றுக்ல ோள்ளக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக் ப்பட்ட வரம்பு ள்: முடைகய 30 mg/L மற்றும் 100 mg/L. 
திட்ட தளத்தில் உள்ள லமக்ன ீியத்தின் மதிப்பு ஏற்றுக்ல ோள்ளக்கூடிய வரம்டப விட குடைவோ  
உள்ளது. 

 

குகளோடரடு 

திட்ட தளத்தில்  ோணப்பட்ட மதிப்பு: 96.5 mg/L. 
ஏற்றுக்ல ோள்ளக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக் ப்பட்ட வரம்பு ள்: முடைகய 250 mg/L மற்றும் 1000 
mg/L. 
 

திட்ட தளத்தில் குகளோடரடு அளவு ஏற்றுக்ல ோள்ளக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக் ப்பட்ட வரம்பிற்குள் 
உள்ளது. குகளோடரட்டின் அளவு அதி மோ  இருந்தோல், அது  ோல்வனிக் மற்றும் குழி அரிப்டப 
ஏற்படுத்தெோம், உகெோ ங் ளின் அளடவ அதி ரிக் ெோம். இது தண்ணரீுக்கு   ப்போன சுடவடய 
அளிக் ிைது. 
 

CaCO3 ஆ  லமோத்த  ோரத்தன்டம: 
திட்ட தளத்தில்  ோணப்பட்ட மதிப்பு: 222 mg/L. 
ஏற்றுக்ல ோள்ளக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக் ப்பட்ட வரம்பு ள்: முடைகய 200 mg/L மற்றும் 600 mg/L. 
லமோத்த  ோரத்தன்டம என்பது  ோர்பகனட்டு ள், டப ோர்பகனட்டு ள் மற்றும் டெட்ரோக்ட டு டள 
உள்ளடக் ிய நீரில்  டரந்துள்ள அடனத்து  ோரப் லபோருட் ளின் ல ைிவின் அளவடீு ஆகும். லமோத்த 
 ோரத்தன்டமயின் மதிப்பு திட்ட தளத்தில்  ற்று அதி மோ  உள்ளது, இது தண்ணரீுக்கு க ோடோ 
சுடவடய அளிக்கும். 

 

 டினத்தன்டம: 

திட்ட தளத்தில்  ோணப்பட்ட மதிப்பு: 238 mg/L. 
ஏற்றுக்ல ோள்ளக்கூடிய மற்றும் அனுமதிக் ப்பட்ட வரம்பு ள்: முடைகய 200 mg/L மற்றும் 600 mg/L. 
திட்ட தளத்தில்  டினத்தன்டமயின் மதிப்பு ஏற்றுக்ல ோள்ளக்கூடிய வரம்டப விட அதி மோ  உள்ளது 
ஆனோல் அனுமதிக் ப்பட்ட வரம்பிற்குள் உள்ளது.  
 

3.3.6.3 நீரின் உயிரியல் அளவுருக் ள்: 
நீரின் உயிரியல் அளவுருக் ள் ஈ-க ோெி மற்றும் க ோெிஃபோர்ம் ஆ ியடவ அடங்கும் 

திட்ட தளத்தில்  ோணப்பட்ட மதிப்பு: <2 mpn/100ml – e-coli மற்றும் <2 mpn/100ml – Coliforms 
ஆகும். குடிநீர் தரநிடெ IS 10500:2012 இன் படி எந்த 100 மில்ெி மோதிரியிலும் E-coli மற்றும் 
coliform  ண்டைியப்படக்கூடோது. 
 



ஈ-க ோெி மெ க ோெிஃபோர்ம் போக்டீரியோக் ளில் ஒன்ைோகும். இதன் இருப்பு நீர் மெம் 
 ெந்திருப்படதக் குைிக் ிைது.  ி ிச்ட  இல்ெோமல், உட்ல ோள்ளும் கபோது,  ோெரோ, டடபோய்டு 
மற்றும் வயிற்றுப்கபோக்கு கபோன்ை நீர் மூெம் பரவும் கநோய் ள் ஏற்படும். 

 

3.3.7 கமற்பரப்பு நீர் பகுப்போய்வு 

 ிெோ குளம் ஏரியிெிருந்து கமற்பரப்பு நீர் மோதிரி ள் எடுக் ப்பட்டன. முடிவு ள்  ீகழ 
சுருக் ப்பட்டுள்ளன. 
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S. No Parameters Units Panangudi Periyakulam 

Lake 

1 pH (at 25°C) - 7.36 

2 Electrical Conductivity µS/cm 436 

3 Colour Hazen Unit 106 

4 Turbidity NTU 18 

5 Total Dissolved Solids mg/L 280 

6 Total Suspended Solids mg/L BQL(LOQ2] 

7 Total Hardness as CaCO3 mg/L 144 

8 Calcium as Ca mg/L 32.1 

9 Magnesium as Mg mg/L 15.6 

10 Chloride as Cl mg/L 44 

11 Sulphate as SO4 mg/L 54.1 

12 Total Alkalinity as CaCO3 mg/L 162 

13 Iron as Fe mg/L BQL(LOQ0.1] 

14 Silica as SiO2 mg/L 0.9 

15 Potassium as K mg/L 32.5 

16 Sodium as Na mg/L 10.8 

 
 ணிப்பு:  கமற்பரப்பு நீரின் தரமோனது மத்திய மோசுக்  ட்டுப்போட்டு வோரியம் நீர் தர அளவுக ோல் ளுடன் A, 

B, C, D & E வட  நீருடன் ஒப்பிடப்படு ிைது. க ோதடன முடிவில், இரண்டு தண்ணரீும் A வகுப்புக்கு 

லபோருந்தவில்டெ என்பது  ண்டைியப்பட்டது (வழக் மோன சுத்தி ரிப்பு இல்ெோமல் ஆனோல்  ிருமி நீக் ம் 

ல ய்த பிைகு குடிநீர் ஆதோரம்). ஆனோல், வகுப்பு B தண்ணரீுக்குக்  ோட்டப்படும் கதடவ டளப் பூர்த்தி 
ல ய்வதோல் அடவ லவளிப்புைக் குளியலுக்குப் பயன்படுத்தப்படெோம். 

 

3.3.8  ோெநிடெ மற்றும் வோனிடெயியல்: 
எந்தலவோரு வளர்ச் ித் திட்டத்டதயும் ல யல்படுத்துவதில் ஒரு இடத்தின் தட்பலவப்ப நிடெயும் 
வோனிடெயும் முக் ியப் பங்கு வ ிக்கும். வோனிடெயியல் என்பது உள்ளூர்  ோற்ைின் தரத்டதப் 
புரிந்துல ோள்வதற் ோன திைவுக ோெோகும், ஏலனனில் வோனிடெ மற்றும் வளிமண்டெ  ிதைல் 



ஆ ியவற்றுக்கு இடடகய  ோற்டை உள்ளடக் ிய பரந்த லபோருளில் ஒரு அத்தியோவ ிய லதோடர்பு 
உள்ளது. 

 

ஆண்டட நோன்கு பருவங் ளோ ப் பிரிக் ெோம்: 

குளிர் ோெம்: டி ம்பர் முதல் பிப்ரவரி வடர 
பருவமடழக்கு முந்டதய  ோெம்: மோர்ச் முதல் கம வடர 
மடழக் ோெம்: ஜூன் முதல் ல ப்டம்பர் வடர 
பருவமடழக்கு பிந்டதய  ோெம்: அக்கடோபர் முதல் நவம்பர் வடர 

 

i)  ோெநிடெ 

ஆண்டு முழுவதும் அதி  லவப்பநிடெ. மோவட்டத்தில் லபோதுவோ  வைண்ட மற்றும் லவப்பமோன 
 ோெநிடெ நிெவு ிைது. வட ிழக்கு பருவமடழயின் தோக் த்தோல் மோவட்டத்தில் மடழ லபய்து 
வரு ிைது. மோவட்டத்தில் அக்கடோபர் மோதத்தில் அதி பட் மோ  153.99 மிமீ ( ரோ ரி) மடழ 
லபய்துள்ளது. 
 

ii) லவப்பநிடெ 

 ரோ ரி தின ரி லவப்பநிடெ அதி பட் ம் 33.7 °C முதல் குடைந்தபட் ம் 24 °C வடர இருக்கும் 

 

iii) மடழப்லபோழிவு: 
2015-16 ஆம் ஆண்டில் உண்டமயோன ஆண்டு மடழ 971.6 மி.மீ., மோவட்டத்தின் இயல்போன 
மடழயோன 887.4 மி.மீ. ஆண்டு மடழப்லபோழிவு இயல்டப விட 91.4 மிமீ அதி மோகும். 
லதன்கமற்கு பருவமடழயில் சுமோர் 227.5 மி.மீ., வட ிழக்கு பருவமடழயில் 673.6 மி.மீ., 
மடழப்லபோழிவு குளிர் ோெத்தில் பதிவோ வில்டெ, லவப்பமோன  ோெநிடெயில் 77.7 மி.மீ. 

 

புதுக்க ோட்டட மோவட்டம்-இயல்போன மடழப்லபோழிவு(2008-2017) 

மிமீ இல் அெகு. 

மோதம்/ 
பருவம் 

இயல்போ

னது 

(மிமீ) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ஜனவரி 23.2 6.2 9.9 1.4 14.4 2.0 25.3 5.3 2.5 0.0 59.1 

பிப்ரவரி 9.9 38.0 0.0 0.0 7.1 0.0 18.4 5.2 1.5 0.0 1.4 

குளிர் ோெம் 
33.1 44.2 9.9 1.4 21.5 2.0 43.7 10.5 4.0 0.0 60.5 

மோர்ச் 13.5 185.3 3.9 0.0 3.7 0.0 62.9 0.0 4.0 0.0 36.6 

ஏப்ரல் 
34.2 19.0 46.6 6.6 54.1 22.1 4.4 0.4 100.9 3.0 0.0 

கம 
49.8 15.7 36.3 103.2 37.2 28.9 14.2 127.6 125.4 78.3 20.3 

க ோடட 
97.5 220.0 86.8 109.8 94.9 51.1 81.5 128.0 230.2 81.2 56.9 

ஜூன் 
44.6 23.2 32.0 52.4 35.7 9.4 27.5 28.3 36.3 30.5 62.2 



ஜூடெ 
79.3 58.2 27.1 44.9 56.5 29.5 16.9 14.8 47.5 55.2 34.3 

ஆ ஸ்ட் 
109.0 158.5 54.2 106.3 116.1 96.0 124.7 123.7 54.8 75.8 191.1 

ல ப்டம்பர் 117.7 27.8 118.8 171.5 109.6 128.1 81.3 66.3 69.3 75.4 79.7 

லதன்கமற்கு 
பருவமடழ 

350.6 267.7 232.1 375.1 317.9 263.1 250.4 233.1 207.9 236.8 367.4 

அக்கடோபர் 158.0 196.5 36.9 123.2 213.3 262.2 88.4 175.8 150.4 98.0 80.7 

நவம்பர் 147.1 343.7 324.9 257.4 283.7 51.6 57.3 109.6 250.2 23.0 81.0 

டி ம்பர் 101.1 63.8 163.9 131.3 37.7 9.8 44.3 94.1 129.0 56.7 28.4 

வட ிழக்கு 
பருவமடழ 

406.2 604.0 525.7 511.9 534.7 323.5 190.0 379.5 529.5 177.7 190.2 

ஆ  லமோத்தம் 
887.4 1135.9 854.5 998.2 969.0 639.7 565.6 751.0 971.6 495.8 675.0 

 

ஆதோரம்: மோவட்ட ஆய்வு அைிக்ட  

 

அளவியல் தரவு 

வோனிடெ தரவு - லவப்பநிடெ, மடழப்லபோழிவு,  ோற்ைின் கவ ம்,  ோற்ைின் திட  ஆ ியடவ 
தளத்தில் அடமப்பதன் மூெம் AWS மூெம் பதிவு ல ய்யப்படு ின்ைன. 
 

vi)  ோற்று திட  வடரபடம் 

 ோற்று திட  வடரபடம் என்பது ஒரு குைிப்பிட்ட  ோெப்பகுதியில் ஒரு குைிப்பிட்ட இடத்தில் 
 ோற்ைின் திட யின் பரவடெக்  ோண்பிக்  வடிவடமக் ப்பட்ட வடரபடங் ளின் வகுப்டபக் 
குைிக் ிைது.  ோற்று கரோஜோக் ள் ஒரு எளிய வடர டெ  தித்திட்டத்தில் அதி  அளவிெோன தரடவ 
முன்டவப்பதோல் பயனுள்ளதோ  இருக்கும். 
 ோற்ைின் கவ ம் மற்றும்  ோற்ைின் திட  தரவு எடுக் ப்பட்டு,  ோற்று கரோஜோ மோர்ச் முதல் கம 2022 
வடர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 
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3.3.9 மோதிரி இடங் ளின் கதர்வு: 
 ோற்ைின் திட  மற்றும்  ோற்ைின் கவ த்தின் அடிப்படடயில் திட்டத் தளத்துடன் நோன்கு 
 ண் ோணிப்பு இடங் ள் கதர்ந்லதடுக் ப்படு ின்ைன. அடனத்து  ண் ோணிப்பு இடங் ளும்  ோற்ைின் 
திட யில் கதர்ந்லதடுக் ப்பட்டுள்ளன. 

 

3.4 சுற்றுப்புை  ோற்ைின் தரம் 

அட்டவடண 3 8: மோதிரி இடத்தின் கதர்வு 

 

சுற்றுச்சூழல் அளவுருக் ள்: சுற்றுப்புை  ோற்று 

 ண் ோணிப்பு  ோெம் மோர்ச் முதல் கம வடர  2022 



வடிவடமப்பு விதி ள் 

 

 ோரணி ளின் அடிப்படடயில்  ண் ோணிப்பு நிடெயங் ள் 

கதர்ந்லதடுக் ப்படு ின்ைன 

நிெப்பரப்பு/நிெப்பரப்பு, கமகெோங் ிய  ோற்ைின் திட  (மோர்ச் முதல் 
கம 2022 வடர) கபோன்ை நிெவும் வோனிடெ நிடெடம ள்,  ோற்று 
மோதிரி நிடெயங் டளத் கதர்ந்லதடுப்பதில் முக் ிய பங்கு 
வ ிக் ின்ைன. இந்த அளவுக ோல் ளின் அடிப்படடயில்,  ீகழ 
 ோட்டப்பட்டுள்ளபடி பகுதியில் 5  ோற்று மோதிரி நிடெயம் 
கதர்ந்லதடுக் ப்பட்டது. 

 ண் ோணிப்பு இடங் ள் 

 

இருப்பிடம் & குைியடீு  தூரம் ( ிமீ) திட  

திட்ட தளம் - - 

போப்பன்பட்டி இந்து க ோவில் 1.73 E 

லநய்க்குணம் கபருந்து நிறுத்தம் 2.5 W 

அரங் ிரோம்பட்டி அரசுப் பள்ளி 0.99 N 

ஸ்ரீ ஆெடி  ருப்பர் க ோவில் 0.8 S 
 

முடை சுவோ ிக் க்கூடிய து ள் ள் (PM10) -  ிரோவிலமட்ரிக் (IS 5182: பகுதி 23:2006) 

து ள் ள் PM2.5 -  ிரோவிலமட்ரிக் (நுண்ணிய து ள் ள்) 
 ல்பர் டட ஆக்ட டு -  கெோரிலமட்ரிக் (கமற்கு & ல ய்க் முடை) 
(IS 5182: பகுதி 02: 2001) 
டநட்ரஜன் டட ஆக்ட டு -  கெோரிலமட்ரிக் (மோற்ைியடமக் ப்பட்ட 
கஜக் ப் & கெோச் ி ர் முடை) (IS 5182: பகுதி 06:2006) 

 ண் ோணிப்பின் 

அதிர்லவண் 

ஒரு வோரத்தில் 2 நோட் ள், ஒரு மோதத்தில் 4 வோரங் ள் ஒரு பருவத்தில் 3 

மோதங் ள். 
 

3.4.1 சுற்றுப்புை  ோற்ைின் தரம்: முடிவு ள் &  ெந்துடரயோடல் 

திட்டத் தளத்திலும் மற்ை நோன்கு இடங் ளிலும்  ண் ோணிக் ப்பட்ட சுற்றுப்புை  ோற்ைின் தரத்தின் 
க ோதடன முடிவு ள்  ீகழ சுருக் ப்பட்டுள்ளன. 
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3.4.2 சுற்றுப்புை  ோற்ைின் தரத்தின் விளக் ம்: 

தோக் த்டத மதிப்பிடுவதற்கு, AAQ திட்ட தளம் மற்றும் நோன்கு இடங் ளில்  ண் ோணிக் ப்பட்டது. 
 வனிப்பு: 
PM10 (60 (µg/m3), PM 2.5(29 (µg/m3), SOx 15 (µg/m3) ,NOx (24 (µg/m3) ஆ ியவற்ைின் அதி பட்  
மதிப்பு லவவ்கவறு இடங் ளில்  ோணப்படு ிைது. 
 

 ணிப்பு: 
PM10, PM2.5, NOx க் ோன  ண் ோணிப்பு முடிவு ள் முத்துடடயோன்பட்டி  ிரோமத்தில் அதி மோ  
இருப்பது  ண்டைியப்பட்டது, இது லதோழில்,  ல்லூரி கபோன்ை வணி  வளர்ச் ி இல்ெோத  ிைிய 
 ிரோமப்புை மக் ள் அடர்த்தியோ  உள்ளது. உயர் மதிப்பு ளுக்கு ஒகர  ோரணியோ  உள்ளது. வோ ன 
இயக் ம். வோ ன இயக் ம் இல்ெோத நிடெயில், PM10, PM2.5, NOx ஆ ியவற்ைின் மதிப்பு ள் 
குடைவோ  இருப்பது  ண்டைியப்பட்டது. 
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AAQ 1Project Site  52 60.3 55.5 59.8418 25 21.3 25 9 15 11.8 15 19 27 22 27 

AAQ 2Pappanpatti 

Hindu 

Temple  

40 50 45.4 49.5418 23 21.1 23 5 10 7.1 9.5411 28 17 27.54 

AAQ 3Neickunam 

Bus Stop  

43 55 49.1 54.5421 29 25.5 29 5 15 8.9 15 10 16 13 16 

AAQ 4Arangirampatt

i Govt School  

42 49 46.6 49 17 23 19.6 22.5 5 9 6.6 8.5416 25 18.9 24.54 

AAQ 5Sri Aladi 

Karuppar Kovil  

50 59 54.9 59 17 21 19.2 21 8 15 11.7 14.548 30.6 17.6 29.8 

NAAQ Standards 

- Residential Area 

100 (µg/m3 ) 60(µg/m3 ) 80 (µg/m3 ) 80 (µg/m3 ) 



 வனிக் ப்பட்ட மதிப்பு ள் அடனத்தும் கத ிய சுற்றுப்புை  ோற்று தர தரநிடெ ள் ஆல் 
பரிந்துடரக் ப்பட்ட தரங் ளுக்குள் உள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 3 8 ஆய்வுப் பகுதியில் PM10 (µg/m3) ல ைிவு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 3 9 ஆய்வுப் பகுதியில் PM2.5 (µg/m3) ல ைிவு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 3 10 ஆய்வுப் பகுதியில் SOx (µg/m3) ல ைிவு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 3 11 ஆய்வுப் பகுதியில் NOx (µg/m3) ல ைிவு 

 

3.5 இடரச் ல் சூழல்: 

அட்டவடண 3.10 இடரச் ல் பகுப்போய்வு 

சுற்றுச்சூழல் அளவுருக் ள்:  த்தம் பகுப்போய்வு 

 ண் ோணிப்பு  ோெம் மோர்ச் முதல் கம வடர  2022 

வடிவடமப்பு விதி ள் பகுதியின் உணர்திைன் அடிப்படடயில் 

 ண் ோணிப்பு இடங் ள் 

 

திட்டத் தளம் - N 1 
போப்பன்பட்டி இந்து க ோவில் – N 2 
லநய்க்குணம் கபருந்து நிறுத்தம் - N 3 
அரங் ிரோம்பட்டி அரசுப் பள்ளி - N 4 
ஸ்ரீ ஆெடி  ருப்பர் க ோவில் – N5 

முடை 

 

ப ல் மற்றும் இரவு கநரங் ளில் இடரச் ல் அளவு மீட்டடரப் 

பயன்படுத்தி கதர்ந்லதடுக் ப்பட்ட இடங் ளில் ஒெி அளவு 

அளவடீு ள் எடுக் ப்பட்டன. இடரச் ல் நிடெ அளவடீு ள் 

மணிகநர இடடலவளியில் 24 மணிகநரம் லதோடர்ந்து 



எடுக் ப்பட்டன 

 ண் ோணிப்பின் 

அதிர்லவண் 

5 இடங் ளில் இருந்து ஒெி மோதிரி ள் க  ரிக் ப்பட்டன - 

ஒரு பருவத்திற்கு ஒருமுடை 

 

 

 

3.5.1 நோள் இடரச் ல் அளவு (Leq நோள்) 

அட்டவடண 3.11 நோள் இடரச் ல் நிடெ (Leq நோள்) 

 

இடம் 
Leq day in dB(A) 

அதி பட்  குடைந்தபட்   ரோ ரி 

திட்டத் தளம் - N 1 54 44 49 

போப்பன்பட்டி இந்து க ோவில் – N 2 51 44 48 

லநய்க்குணம் கபருந்து நிறுத்தம் - N 3 50 42 46 

அரங் ிரோம்பட்டி அரசுப் பள்ளி - N 4 47 40 44 

ஸ்ரீ ஆெடி  ருப்பர் க ோவில் – N 5 55 49 52 

 

 

3.5.2 இரவு இடரச் ல் நிடெ (Leq Night) 

அட்டவடண 3 12 இரவு இடரச் ல் நிடெ (Leq Night) 

இடம் 
Leq day in dB(A) 

அதி பட்  குடைந்தபட்   ரோ ரி 

திட்டத் தளம் - N 1 50 44 47 

போப்பன்பட்டி இந்து க ோவில் – N 2 50 43 46 

லநய்க்குணம் கபருந்து நிறுத்தம் - N 3 50 42 45 

அரங் ிரோம்பட்டி அரசுப் பள்ளி - N 4 45 41 43 

ஸ்ரீ ஆெடி  ருப்பர் க ோவில் – N 5 53 47 50 

 
fz;lwpag;gl;lit: 

ஸ்ரீ ஆெடி  ருப்பர் க ோவிெில் அதி பட் மோ  ப ல் கநர இடரச் ல் மற்றும் இரவு கநர இடரச் ல் 
முடைகய 55 dB(A) மற்றும் 53 dB(A) ஆ   ோணப்பட்டது. குடைந்தபட் ம் ப ல் கநர இடரச் ல் 



மற்றும் இரவு கநர இடரச் ல் முடைகய 40 dB(A) மற்றும் 41dB(A) ஆ  இருந்தது, இது 
அரங் ிரோம்பட்டி அரசுப் பள்ளியில்  ோணப்பட்டது. 
 வனிக் ப்பட்ட மதிப்பு ள் அடனத்தும் மத்திய மோசுக்  ட்டுப்போட்டு வோரியம் ஆல் 
பரிந்துடரக் ப்பட்ட தரங் ளுக்குள் உள்ளன. 
 

3.6 மண் சூழல் 

திட்ட தளத்தில் இருந்து 10  ிமீ சுற்ைளவுக்கு மண் சூழல் ஆய்வு ல ய்யப்படு ிைது. 10  ிமீ 
சுற்ைளவு படம், மண் எந்த விதமோன அரிப்போலும் போதிக் ப்படவில்டெ என்படதக்  ோட்டு ிைது. 

 

 

 

படம் 3 12 திட்ட தளத்தின் 5  ிமீ சுற்ைளவில் மண் அரிப்பு முடை 

 

3.6.1 அடிப்படட தரவு: 

மண்ணின் தரம் குைித்த தற்கபோடதய ஆய்வு, முன்லமோழியப்பட்ட திட்டத்தின் ல யல்போட்டுக் 
 ட்டத்தின்  ோரணமோ , அதி ரிக்கும் ல ைிவு ள் ஏகதனும் இருந்தோல், எதிர் ோெத்தில்  ண்டைிய 
உதவும் அடிப்படட பண்பு டள நிறுவு ிைது. மோதிரி இடங் ள் பின்வரும் கநோக் ங் ளுடன் 
அடடயோளம்  ோணப்பட்டுள்ளன: 

• முன்லமோழியப்பட்ட திட்டத்தின் தோக் த்டத மண் பண்பு ள் மற்றும் 

• விவ ோய உற்பத்தித்திைன் போர்டவயில் மி  முக் ியமோ  மண்ணின் மீதோன 
தோக் த்டத தீர்மோனித்தல். 

 

 



 

 

அட்டவடண 3.13 மண் தர பகுப்போய்வு 

 

சுற்றுச்சூழல் அளவுருக் ள்: மண் தர பகுப்போய்வு 

 ண் ோணிப்பு  ோெம் மோர்ச் முதல் கம வடர  2022 

வடிவடமப்பு விதி ள் பகுதியின் உணர்திைன் அடிப்படடயில் 

 ண் ோணிப்பு இடங் ள் 

 

திட்டத் தளம் - S 1 
போப்பன்பட்டி இந்து க ோவில் – S 2 
லநய்க்குணம் கபருந்து நிறுத்தம் - S 3 
அரங் ிரோம்பட்டி அரசுப் பள்ளி - S 4 
ஸ்ரீ ஆெடி  ருப்பர் க ோவில் – S5 

முடை 

 

மோதிரி ஆஜர் ள் மற்றும் வயல் திைன் 

 ருவிடயப் பயன்படுத்தி  ெடவ மண் 

மோதிரி ள் 

 ண் ோணிப்பின் அதிர்லவண் ஒரு பருவத்திற்கு ஒருமுடை 5 
இடங் ளில் மண் மோதிரி ள் 
க  ரிக் ப்பட்டன 

ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தரத்டத மதிப்பிடுவதற்கு, 5  ண் ோணிப்பு நிடெயங் ள் 

கதர்ந்லதடுக் ப்பட்டு முடிவு ள்  ீகழ லதோகுக் ப்பட்டுள்ளன. 

 

அட்டவடண 3 14 மண் தர பகுப்போய்வு 

அளவுருக் ள் அெகு 

திட்டத் 
தளம்  
SQ 1 

SQ 2 SQ 3 SQ 4 SQ5 

pH (at 25°C) - 8.16 7.99 7.02 7.59 7.86 

Specific Electrical 

Conductivity 
mS/cm 

0.39 0.12 0.04 0.19 0.14 

Water Holding 

Capacity 
ml/l 

3.9 3.6 5.9 4.2 4.5 

Chloride g/cm3 233 25 22.6 89.8 39.7 

Soluble Calcium mg/kg 18.5 10.2 8.8 8.4 11.9 

Soluble Magnesium mg/kg 11.2 6.2 5.3 5.1 7.2 

Organic matter mg/kg 0.59 0.3 0.28 0.29 0.32 

Soluble Sodium % 186 144 98 134 149 

Soluble Potassium mg/kg 31.2 17.96 18.7 20.2 19.5 

Total Soluble 

Sulphates 
% 

186 160 60 120 159 

Phosphorous mg/kg 240 195 186 199 185 

Cation  Exchange 

Capacity 
% 

48.2 58.9 11.2 59.5 59.5 

Total Nitrogen meq/100g 0.028 0.026 0.021 0.027 0.022 

Bulk Density meq/kg 1.1296 1.1592 1.1312 1.1411 1.1491 



Sand  % 52 54 25 53 51 

Silt  mg/kg 31 30 14.5 29 27 

Clay  mg/kg 17 16 16.5 18 15 

SAR mg/kg 7.91 7.6 6.5 8.2 7.9 

Silicon  % 0.93 0.92 0.86 0.9 0.89 

 

3.6.1.1 உடல் பண்பு ள்: 

வழக் மோன  ோகுபடி முடை ள் மண்ணின் லமோத்த அடர்த்திடய அதி ரிக் ின்ைன, இதனோல் 
சுருக் த்டத தூண்டு ிைது. இதன் விடளவோ  நீர் ஊடுருவல் வி ிதம் குடை ிைது மற்றும் மண் 
வழியோ  கவர் ள் ஊடுருவு ிைது. குடைந்த லமோத்த அடர்த்தி ல ோண்ட மண்  ோத மோன 
நிடெடம டளக் ல ோண்டுள்ளது, அகத மயம் அதி  அடர்த்தி ல ோண்டடவ விவ ோய பயிர் ளுக்கு 
கமோ மோன நிடெ டள லவளிப்படுத்து ின்ைன. ஆய்வுப் பகுதியில் மண்ணின் லமோத்த அடர்த்தி 
1.1296 முதல் 1.1592 g/cc வடர இருந்தது, இது தோவர வளர்ச் ிக்கு  ோத மோன நிடெடயக் 
குைிக் ிைது. 3.6 மிெி/ெி முதல் 5.9 மிெி/ெி வடர நீர் தோங்கும் திைன்  ோணப்பட்டது. 
 

3.6.1.2 இர ோயன பண்பு ள்: 
மண்ணின் இர ோயன பண்பு ள் pH, பரிமோற்ைம் ல ய்யக்கூடிய க ஷன் ள் மற்றும் NPK மதிப்பு ள் 
மற்றும்  ரிமப் லபோருட் ளின் வடிவத்தில்  ருவுறுதல் நிடெ ஆ ியடவ அடங்கும். pH இன் மதிப்பு 
7.02 முதல் 8.16 வடர இருக்கும், இது மண்ணின் லபரும்போெோன pH  ற்று  ோரத்தன்டமடயக் 
குைிக் ிைது. திட்ட தளத்தில் உள்ள மண் இயற்ட யில் க ோடிக் ஆகும், ஏலனனில் அடவ மி வும் 
கமோ மோன  ட்டடமப்டபக் ல ோண்டிருக் ின்ைன, இது நீர் ஊடுருவல் மற்றும் வடி ோல் 
ஆ ியவற்டைக்  ட்டுப்படுத்து ிைது அல்ெது தடுக் ிைது.  ரிமப் லபோருட் ள் 0.28 முதல் 0.59 
மி. ி/ ி. ி வடர மோறுபடும், இது மண்  ிைிது வளமற்ைதோ  இருப்படதக் குைிக் ிைது. 

 

3.7 சூழெியல் மற்றும் பல்லுயிர் 
சுற்றுச்சூழலும் பல்லுயிர் லபருக் மும் திட்ட இடத்டதச் சுற்ைி 10  ிமீ சுற்ைளவுக்கு ஆய்வு 
ல ய்யப்படு ிைது. திட்டத் தளம் மற்றும் திட்டப் பகுதிடயச் சுற்ைியுள்ள 2  ி.மீ., டமய 
மண்டெமோ வும், 2  ி.மீ முதல் 10  ி.மீ சுற்ைளவு வடர, இடடய  மண்டெமோ வும் 
 ருதப்படு ிைது. 

• டமய மண்டெத்தில் உள்ள தோவரங் ள் மற்றும் விெங் ினங் ளின் மதிப்படீ்டிற் ோ  
முதன்டம  ள ஆய்வு கமற்ல ோள்ளப்படு ிைது 

• இதழ் ள்/இெக் ியங் ளில் இருந்து இரண்டோம் நிடெ தரவு ஆய்வு ல ய்யப்பட்டு, தோங் ல் 
மண்டெத்தில் உள்ள உயிரினங் டளப் புரிந்து ல ோள்ள லதோகுக் ப்பட்டது. 

 

3.7.1 மெர் பகுப்போய்வுக் ோன முடை ள்: 
3.7.1.1  தி மோதிரி முடை ள் 

 குவோட்ரோட் - 2டி வடிவம் (எ. ோ.  துரம் அல்ெது ல வ்வ ம் அல்ெது பிை வடிவம்) மோதிரி 
அெகு ளோ ப் பயன்படுத்தப்படு ிைது 

 பரிமோற்ைம் 



o டென் டிரோன்ல க்ட் ள் ஒரு நீளப் பரிமோணத்டத மட்டுகம ல ோண்டிருக்கும், 
லபோதுவோ  மோதிரி எடுக் ப்பட கவண்டிய பகுதி முழுவதும் நீட்டிக் ப்பட்ட கடப்போல் 
வடரயறுக் ப்படு ிைது. 

o லபல்ட் ட்ரோன்ல க்ட் ள் அ ெம் மற்றும் நீளம் ல ோண்டடவ. 
o போர்டவயோளர் மோதிரி தளம் முழுவதும் ஒரு  ற்படனக் க ோடு வழியோ  முன்கனைி, 

குைிப்பிட்ட மோதிரி புள்ளி டளத் தீர்மோனிக்  அவர் ளின்  ோல் இடத்டதப் 
பயன்படுத்தும் கபோது கவ -பரிமோற்ைங் ள் நிறுவப்படு ின்ைன. 
 

3.7.1.2  தி குடைவோன மோதிரி முடை ள் 

 லநருங் ிய தனிப்பட்ட முடை - ஒவ்லவோரு  ீரற்ை புள்ளியிெிருந்தும் அரு ிலுள்ள 
நபருக் ோன தூரம் அளவிடப்படு ிைது. 

 அரு ிலுள்ள அண்டட முடை - ஒரு தனிநபரிடமிருந்து அதன் அரு ிலுள்ள அண்டட 
வடீ்டோருக்கு தூரம் அளவிடப்படு ிைது. 

 கரண்டம் கஜோடி ள் முடை - மோதிரி புள்ளியின் எதிர் பக் த்தில் ஒருவரிடமிருந்து 
இன்லனோருவருக்கு தூரம் அளவிடப்படு ிைது. 

 புள்ளி-டமய  ோெோண்டு (PCQ) முடை - ஒவ்லவோரு குவோட்ரட்டிலும் மோதிரி புள்ளியிெிருந்து 
அரு ிலுள்ள நபருக் ோன தூரம் அளவிடப்படு ிைது. 

 

3.7.2  ள ஆய்வு & வழிமுடை ஏற்றுக்ல ோள்ளப்பட்டது: 

முடையின் லபோருத்தத்டத மதிப்பிட,  ீரற்ை  ள ஆய்வு ல ய்யப்பட்டது. திட்டப் பகுதியிெிருந்து 2 
 ிமீ சுற்ைளவில்  ள ஆய்வு நடத்தப்பட்டு, இனங் ள் அடர்த்தியின் அடிப்படடயில் ஐந்து இடங் ள் 
கதர்வு ல ய்யப்பட்டன. மற்ை மோதிரி முடை ளுடன் ஒப்பிடும்கபோது முன்லமோழியப்பட்ட ஆய்வுக்கு 
குவோட்ரோட் முடை கதர்ந்லதடுக் ப்பட்டது, ஏலனனில் அடவ பயன்படுத்துவதற்கு எளிடமயோனடவ. 
குவோட்ரட் அடுக்கு ள் அளவு மற்றும் வடிவத்தில் ஒகர மோதிரியோனடவ மற்றும் மோதிரி பகுதி 
முழுவதும் கதோரோயமோ  விநிகயோ ிக் ப்படு ின்ைன, இது ஆய்வு வடிவடமப்டப 
கநரடியோனதோக்கு ிைது. அடவ மி வும் மெிவு நுட்பங் ளில் ஒன்ைோகும், ஏலனனில் அடவ மி க் 
குடைந்த லபோருட் ள் கதடவப்படு ின்ைன. 
 

3.7.3 ஆய்வு முடிவு: 
தனித்தனி இனங் ளின் (மரங் ள்) அடர்த்தி, அதிர்லவண், அடித்தளப் பகுதி, மிகுதி மற்றும் 
முக் ியத்துவ மதிப்புக் குைியடீு கபோன்ை தோவர- மூ வியல் அளவுருக் ள் ஆய்வுப் பகுதியில் 
லவவ்கவறு அளவு ளில் கதோரோயமோ  டவக் ப்படும் குவோட்கரட்டில் தீர்மோனிக் ப்பட்டது. 
லதோடர்புடடய அதிர்லவண், லதோடர்புடடய அடித்தளப் பகுதி மற்றும் ஒப்படீ்டு அடர்த்தி ஆ ியடவ 
 ணக் ிடப்பட்டன, கமலும் இந்த மூன்ைின் கூட்டுத்லதோட  பல்கவறு உயிரினங் ளுக் ோன முக் ிய 
மதிப்பு குைியடீ்டட (IVI) குைிக் ிைது. புதர் ள், மூெிட  ள் மற்றும் புற் ளுக்கு, அடர்த்தி, 
அதிர்லவண்,  ம்பந்தமோன அடர்த்தி &  ோர்பு அதிர்லவண்  ண்டைியப்பட்டது. 
 



பல்கவறு வட யோன தோவரங் ளின் அதி பட்  பிரதிநிதித்துவத்டதப் லபறும் வட யில் மோதிரி 
நிெங் ள் கதர்ந்லதடுக் ப்பட்டன மற்றும் 2  ிமீ சுற்ைளவு ல ோண்ட ஆய்வுப் பகுதியின் லவவ்கவறு 
பகுதி ளில் அடுக்கு ள் அடமக் ப்பட்டன. தோவரங் ளின் பகுப்போய்வு, ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 
ஒவ்லவோரு இனத்தின் ஒப்படீ்டளவில் முக் ியத்துவத்டத தீர்மோனிக் வும், லபோருளோதோர ரீதியோ  
மதிப்புமிக்  உயிரினங் ள் ல யல்போட்டில் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளோவடத லவளிப்படுத்தவும் உதவும். 

 

அட்டவடண 3 15 அடர்த்தி, அதிர்லவண் (%), ஆதிக் ம்,  ோர்பு அடர்த்தி,  ோர்பு அதிர்லவண், உைவினர் 

ஆதிக் ம் & முக் ிய மதிப்புக் குைியடீு 

 

அளவுருக் ள் 
சூத்திரம் 

அடர்த்தி இனங் ளின் தனிப்பட்ட லமோத்த எண்ணிக்ட / மோதிரி எடுப்பதில் பயன்படுத்தப்படும் 

நோற் ரங் ளின் லமோத்த எண்ணிக்ட  
அதிர்லவண் (%) (இனங் ள் நி ழும் குவோட்ரோட் ளின் லமோத்த எண்ணிக்ட / ஆய்வு 

ல ய்யப்பட்ட குவோட்ரோட் ளின் லமோத்த எண்ணிக்ட ) * 100 
ஆதிக் ம் லமோத்த அடித்தள பகுதி / லமோத்த பகுதி மோதிரி 
மிகுதி இனங் ளின் தனிப்பட்ட லமோத்த எண்ணிக்ட / அடவ நி ழும் 

குவோட்ரோட் ளின் எண்ணிக்ட  
 ம்பந்தமோன அடர்த்தி ( ம்பந்தமோன தனிப்பட்ட லமோத்த எண்ணிக்ட /அடனத்து இனங் ளின் 

அடனத்து தனிப்பட்ட கூட்டுத்லதோட ) * 100 
லதோடர்புடடய 
அதிர்லவண் 

(இனங் ள் நி ழும் குவோட்ரட் ளின் லமோத்த எண்ணிக்ட / அடனத்து 
இனங் ளும் ஆக் ிரமித்துள்ள குவோட்ரோட் ளின் லமோத்த எண்ணிக்ட ) * 100 

 ம்பந்தமோன ஆதிக் ம் ல ோடுக் ப்பட்ட இனத்தின் ஆதிக் ம்/அடனத்து இனங் ளின் லமோத்த ஆதிக் ம் 

முக் ியமோன மதிப்பு 
குைியடீு 

 ம்பந்தமோன அடர்த்தி +  ம்பந்தமோன அதிர்லவண் +  ம்பந்தமோன ஆதிக் ம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



அட்டவடண 3. 16 டமய மண்டெத்தில் உள்ள மர இனங் ள் 
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1 Ficus Carica Athi Maram 2 2 6 

0.3

3 

33.

33 1 

0.2

8 

1.6

8 

2.1

7 

4.4

5 

8.3

1 

Least 

Concern 

2 

Cassia siamea ManjalKonr

ai 3 2 6 

0.5

0 

33.

33 1.5 

0.0

7 

2.5

2 

2.1

7 

1.1

1 5.81 

Least 

Concern 

3 Acacia nilotica Karuvelai 4 4 6 

0.6

7 

66.

67 1 

0.2

8 

3.3

6 

4.3

5 

4.4

5 

12.1

6 

Least 

Concern 

4 Bambusa vulgaris Moongil 4 4 6 

0.6

7 

66.

67 1 

0.5

0 

3.3

6 

4.3

5 

7.9

2 

15.6

3 

Not 

assesse

d 

5 

Anacardium 

occidentale Cashew 1 1 6 

0.1

7 

16.

67 1 

0.4

4 

0.8

4 

1.0

9 

6.9

6 8.88 

Not 

assesse

d 

6 Alstonia scholaris Elilaipalai 2 2 6 

0.3

3 

33.

33 1 

0.2

7 

1.6

8 

2.1

7 

4.3

1 8.16 

Least 

Concern 

7 Psidium guajava Guava 3 3 6 

0.5

0 

50.

00 1 

0.2

3 

2.5

2 

3.2

6 

3.6

1 9.39 

Not 

assesse

d 

8 Aegle marmelos Vilvam 1 1 6 

0.1

7 

16.

67 1 

0.1

6 

0.8

4 

1.0

9 

2.5

0 4.43 

Not 

assesse

d 

9 

Causuarina 

equisetifolia Savukku 2 2 6 

0.3

3 

33.

33 1 

0.2

1 

1.6

8 

2.1

7 

3.3

4 7.20 

Not 

assesse

d 

10 Albizia amara Wunja 1 1 6 

0.1

7 

16.

67 1 

0.2

0 

0.8

4 

1.0

9 

3.2

2 5.14 

Not 

assesse

d 

11 Cocos nucifera Thennai 10 6 6 

1.6

7 

100

.0 

1.6

7 

0.1

5 

8.4

0 

6.5

2 

2.3

9 

17.3

2 

Not 

assesse

d 

12 

Artocarpus 

heterophyllus Palaa 2 2 6 

0.3

3 

33.

33 1 

0.1

8 

1.6

8 

2.1

7 

2.8

5 6.70 

Not 

assesse

d 

13 Bombax ceiba Sittan 4 4 6 

0.6

7 

66.

67 1 

0.0

8 

3.3

6 

4.3

5 

1.2

7 8.98 

Not 

assesse

d 

14 Azadirachta indica Veppam 17 6 6 

2.8

3 

100

.0 

2.8

3 

0.1

3 

14.

29 

6.5

2 

1.9

8 

22.7

9 

Not 

assesse

d 

15 Delonix regia 

Cemmayir-

Konrai 1 1 6 

0.1

7 

16.

67 1 

0.2

1 

0.8

4 

1.0

9 

3.3

4 5.27 

Least 

Concern 

16 Delonix elata Perungondr 1 1 6 0.1 16. 1 0.1 0.8 1.0 2.6 4.5 Least 



ai 7 67 7 4 9 2 4 Concern 

17 Dalbergia sissoo Shisham 1 1 6 

0.1

7 

16.

67 1 

0.1

5 

0.8

4 

1.0

9 

2.2

9 

4.2

1 

Not 

assesse

d 

18 Ficus benghalensis Alai 2 2 6 

0.3

3 

33.

33 1 

0.0

8 

1.6

8 

2.1

7 

1.1

9 

5.0

4 

Not 

assesse

d 

19 Annona squamosa Sitapalam 1 1 6 

0.1

7 

16.

67 1 

0.2

3 

0.8

4 

1.0

9 

3.6

1 

5.5

3 

Not 

assesse

d 

20 

Pithecellobium 

dulce Kodukapuli 1 1 6 

0.1

7 

16.

67 1 

0.1

4 

0.8

4 

1.0

9 

2.1

8 

4.1

1 

Not 

assesse

d 

21 Ficus religiosa 

Arasa 

maram 3 3 6 

0.5

0 

50.

00 1 

0.0

9 

2.5

2 

3.2

6 

1.3

5 

7.1

3 

Not 

assesse

d 

22 

Couroupita 

guianensis Nagalingam 5 3 6 

0.8

3 

50.

00 

1.6

7 

0.1

4 

4.2

0 

3.2

6 

2.1

8 

9.6

4 

Not 

assesse

d 

23 Musa paradise Vaazhai 3 3 6 

0.5

0 

50.

00 1 

0.0

8 

2.5

2 

3.2

6 

1.1

9 

6.9

7 

Not 

assesse

d 

24 Prosopis juliflora Vaelikaruvai 3 3 6 

0.5

0 

50.

00 1 

0.2

1 

2.5

2 

3.2

6 

3.3

4 

9.1

3 

Not 

assesse

d 

25 Mangifera indica Mamaram 7 6 6 

1.1

7 

100

.0 

1.1

6 

0.0

7 

5.8

8 

6.5

2 

1.1

1 

13.5

2 

Data 

insuffici

ent 

26 Mimusops elengi Magizham 2 2 6 

0.3

3 

33.

33 1 

0.1

8 

1.6

8 

2.1

7 

2.8

5 

6.7

0 

Not 

assesse

d 

27 

Morinda 

pubescens Nuna 6 6 6 

1.0

0 

100

.0 1 

0.2

4 

5.0

4 

6.5

2 

3.7

4 

15.3

1 

Not 

assesse

d 

28 

Thespesia 

populnea Poovarasam 3 3 6 

0.5

0 

50.

00 1 

0.1

5 

2.5

2 

3.2

6 

2.3

9 8.18 

Not 

assesse

d 

29 Tectona grandis Thekku 3 3 6 

0.5

0 

50.

00 1 

0.1

2 

2.5

2 

3.2

6 

1.8

8 7.66 

Not 

assesse

d 

30 Tamarindus indica Puli 10 6 6 

1.6

7 

100

.0 

1.6

6 

0.2

0 

8.4

0 

6.5

2 

3.0

9 

18.0

2 

Not 

assesse

d 

31 Syzygium cumini naval 5 1 6 

0.8

3 

16.

67 5 

0.1

1 

4.2

0 

1.0

9 

1.7

9 

7.0

7 

Not 

assesse

d 

32 Carica papaya Papaya 3 3 6 

0.5

0 

50.

00 1 

0.0

9 

2.5

2 

3.2

6 

1.4

3 

7.2

1 

Not 

assesse

d 

33 

Ziziphus 

mauritiana Elandai 1 1 6 

0.1

7 

16.

67 1 

0.2

8 

0.8

4 

1.0

9 

4.4

5 

6.3

8 

Not 

assesse

d 

34 Citrus medica Elumichai 2 2 6 

0.3

3 

33.

33 1 

0.2

3 

1.6

8 

2.1

7 

3.6

1 

7.4

6 

Not 

assesse

d 

Total 

11

9 

9

2     

6.3

5 
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S. 

No. 
Scientific Name Local Name 

T
o

ta
l 

N
o

. 
o

f 

sp
e

ci
e

s 

T
o

ta
l 

o
f 

Q
u

a
d

ra
n

ts
 

w
it

h
 s

p
e

ci
e

s 

T
o

ta
l 

N
o

. 
o

f 

Q
u

a
d

ra
n

ts
 

D
e

n
si

ty
 

F
re

q
u

e
n

cy
 (

%
) 

A
b

u
n

d
a

n
ce

 

R
e

la
ti

v
e

 

D
e

n
si

ty
 

R
e

la
ti

v
e

 

F
re

q
u

e
n

cy
 

IU
C

N
 

C
o

n
se

rv
a

ti
o

n
 

S
ta

tu
s 

1 Jatropagossypifolia Kaatamanaku 28 17 24 1.1

7 

0.7

1 

1.6

5 

14.4

3 

17.1

7 

Not 

Assessed 

2 Lantana trifolia Shrub 

verbana 

10 3 24 0.4

2 

0.1

3 

3.3

3 

5.15 3.03 Not 

Assessed 

3 Robiniapseudoacaci

a 

Black locust 17 5 24 0.7

1 

0.2

1 

3.4 8.76 5.05 Least 

Concern 

4 Lantana camara Unnichedi 9 6 24 0.3

8 

0.2

5 

1.5 4.64 6.06 Not 

Assessed 

5 Calotropis gigantea Erukam 14 12 24 0.5

8 

0.5

0 

1.1

7 

7.22 12.1

2 

Not 

Assessed 

6 Stachytarpheaurtici

folia 

Rat tail 15 9 24 0.6

3 

0.3

8 

1.6

7 

7.73 9.09 Not 

Assessed 

7 Datura metal Ummattanga

ni 

5 4 24 0.2

1 

0.1

7 

1.2

5 

2.58 4.04 Not 

Assessed 

8 Hibiscus rosa 

sinensis 

Sembaruthi 3 2 24 0.1

3 

0.0

8 

1.5 1.55 2.02 Not 

Assessed 

9 Tabernaemontanad

ivaricata 

Crepe 

Jasmine 

3 3 24 0.1

3 

0.1

3 

1 1.55 3.03 Not 

Assessed 

10 Chloromolaena 

odorata 

Venapacha 9 6 24 0.3

8 

0.2

5 

1.5 4.64 6.06 Least 

Concern 

11 Euphorbia 

geniculata 

Amman 

Pacharisi 

3 3 24 0.1

3 

0.1

3 

1 1.55 3.03 Not 

Assessed 

12 Catharanthus 

roseus 

Nithyakalyani 3 3 24 0.1

3 

0.1

3 

1 1.55 3.03 Not 

Assessed 

13 Woodfordiafruitico

sa 

Velakkai 3 3 24 0.1

3 

0.1

3 

1 1.55 3.03 Least 

Concern 

14 Morindapubescens Mannanunai 2 2 24 0.0

8 

0.0

8 

1 1.03 2.02 Not 

Assessed 

15 Acalypha indica Kuppaimeni 20 8 24 0.8

3 

0.3

3 

2.5 10.3

1 

8.08 Not 

Assessed 

16 Parthenium 

hysterophorous 

 Vishapoondu 50 13 24 2.0

8 

0.5

4 

3.8

5 

25.7

7 

13.1

3 

Not 

Assessed 
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S. No. Scientific Name Local Name 
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e

s 
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ta
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A
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R
e
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R
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v
e

 

F
re

q
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cy
 

IU
C

N
 

C
o

n
se

rv
a

ti
o

n
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a

tu
s 

1 Plumbago zeylanica Chittiramoolam 3 3 30 0.10 0.10 1 1.19 3.23 Not 

assessed 

2 Mimosa pudica Thottacherungi 6 5 30 0.20 0.17 1.2 2.38 5.38 Least 

concern 

3 Sida acuta Malaidangi 10 3 30 0.33 0.10 3.33 3.97 3.23 Not 

assessed 

4 Scrophularia nodosa Sarakkothini 15 7 30 0.50 0.23 2.14 5.95 7.53 Not 

assessed 

5 Helicteresisora Valampuri 2 2 30 0.07 0.07 1 0.79 2.15 Not 

assessed 

6 Cynodondactylon Arugu 12 6 30 0.40 0.20 2 4.76 6.45 Not 

assessed 

7 Sporobolus fertilis Giant Parramatta Grass 9 4 30 0.30 0.13 2.25 3.57 4.30 Not 

assessed 

8 Viburnum dentatum Viburnum 5 5 30 0.17 0.17 1 1.98 5.38 Least 

concern 

9 Heraculem spondylium Hog Weed 20 10 30 0.67 0.33 2 7.94 10.75 Not 

assessed 

10 Laportea canadensis Peruganchori 30 20 30 1.00 0.67 1.5 11.90 21.51 Not 

assessed 

11 Euphorbia hirta Amman Pacharisi 5 4 30 0.17 0.13 1.25 1.98 4.30 Not 

assessed 

12 Tridax procumbens Vettukaayathalai 5 4 30 0.17 0.13 1.25 1.98 4.30 Not 

assessed 

13 Tephrosia purpurea Kavali 20 4 30 0.67 0.13 5 7.94 4.30 Not 

assessed 

14 Sida cordifolia Maanikham 45 4 30 1.50 0.13 11.25 17.86 4.30 Not 

assessed 

15 Tridax procumbens Cuminipachai 15 4 30 0.50 0.13 3.75 5.95 4.30 Not 

assessed 

16 Ruelliastrepens Grandinayagam 25 4 30 0.83 0.13 6.25 9.92 4.30 Not 

assessed 

17 Senna occidentalis Nattamsakarai 25 4 30 0.83 0.13 6.25 9.92 4.30 Not 

assessed 

 

 

 

 



3.7.4 மோர் லெஃப் மூெம் ஷோனன் - வனீர் இன்லடக்ஸ், ஈவ்னஸ் மற்றும் ல ழுடமயின் மூெம் இனங் ள் 

பன்மு த்தன்டமடயக்  ணக் ிடுதல்: 

பல்லுயிர் குைியடீு என்பது தரவுத்லதோகுப்பில் எத்தடன வட யோன இனங் ள் உள்ளன என்படதப் 

பிரதிபெிக்கும் அளவு அளவடீு ஆகும், அகத கநரத்தில் அந்த வட யோன உயிரினங் ளிடடகய 

அடிப்படட நிறுவனங் ள் (தனிநபர் ள் கபோன்ைடவ) எவ்வளவு  மமோ  விநிகயோ ிக் ப்படு ின்ைன 

என்படதக்  ணக் ில் எடுத்துக்ல ோள் ிைது. வட  ளின் எண்ணிக்ட  அதி ரிக்கும் கபோது மற்றும் 

 மநிடெ அதி ரிக்கும் கபோது பல்லுயிர் குைியடீ்டின் மதிப்பு அதி ரிக் ிைது. குைிப்பிட்ட 

எண்ணிக்ட யிெோன வட  இனங் ளுக்கு, அடனத்து வட  உயிரினங் ளும்  மமோ  அதி மோ  

இருக்கும்கபோது பல்லுயிர் குைியடீ்டின் மதிப்பு அதி ரிக் ப்படு ிைது. ஆய்வுப் பகுதியில் தோவர 

முடிவு ளின் விளக் ம்  ீகழ ல ோடுக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவடண 3 19 இனங் ள் பன்மு த்தன்டமயின்  ணக் ீடு 

அளவுருக் ள் சூத்திரம் 
Species diversity – Shannon – 

Wiener Index 

H=(pi)*ln(pi)] 

Where pi : Proportion of total sample represented by species 

i:number of individuals of species i/ total number of samples 

Evenness H/Hmax 

Hmax = ln(s)= maximum diversity possible 

S=No. of species 

Species Richness by Margalef 

 

 

RI = S-1/ln N 

Where S = Total Number of species in the community 

N = Total Number of individuals of all species in the community 

 

3.7.5 ஷோகனோன் - வனீர் இன்லடக்ஸ், மரங் ளுக்கு மோர் லெஃப் மூெம் இனங் ள் பன்மு த்தன்டமடயக் 

 ணக் ிடுதல் 

I.  இனங் ள் பன்மு த்தன்டம 

 

Scientific Name Common Name No. of 

Species 

Pi ln (Pi) Pi x ln (Pi) 

Ficus Carica Athi Maram 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Cassia siamea ManjalKonrai 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Acacia nilotica Karuvelai 4 0.035714 -3.3322 -0.11901 

Bambusa vulgaris Moongil 4 0.035714 -3.3322 -0.11901 

Anacardium occidentale Cashew 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Alstonia scholaris Elilaipalai 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 



Psidium guajava Guava 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Aegle marmelos Vilvam 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Causuarina equisetifolia Savukku 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Albizia amara Wunja 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Cocos nucifera Thennai 15 0.133929 -2.01045 -0.26926 

Artocarpus heterophyllus Palaa 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Bombax ceiba Sittan 4 0.035714 -3.3322 -0.11901 

Azadirachta indica Veppam 10 0.089286 -2.41591 -0.21571 

Delonix regia 

Cemmayir-

Konrai 

1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Delonix elata Perungondrai 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Dalbergia sissoo Shisham 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Ficus benghalensis Alai 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Annona squamosa Sitapalam 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Pithecellobium dulce Kodukapuli 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Ficus religiosa Arasa maram 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Couroupita guianensis Nagalingam 5 0.044643 -3.10906 -0.1388 

Musa paradise Vaazhai 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Prosopis juliflora Vaelikaruvai 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Mangifera indica Mamaram 8 0.071429 -2.63906 -0.1885 

Mimusops elengi Magizham 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Morinda pubescens Nuna 6 0.053571 -2.92674 -0.15679 

Thespesia populnea Poovarasam 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Tectona grandis Thekku 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Tamarindus indica Puli 8 0.071429 -2.63906 -0.1885 

Syzygium cumini naval 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Carica papaya Papaya 3 0.026786 -3.61989 -0.09696 

Ziziphus mauritiana Elandai 1 0.008929 -4.7185 -0.04213 

Citrus medica Elumichai 2 0.017857 -4.02535 -0.07188 

Total  112   -3.22 
 

H (Shannon Diversity Index) =1.76 

Shrubs 

Scientific Name Common Name No. of 

Species 

Pi ln (Pi) Pi x ln (Pi) 

Jatropagossypifolia Kaatamanaku 28 0.14433 -1.93565 -0.27937 

Lantana trifolia Shrub verbana 10 0.051546 -2.96527 -0.15285 

Robiniapseudoacacia Black locust 17 0.087629 -2.43464 -0.21335 

Lantana camara Unnichedi 9 0.046392 -3.07063 -0.14245 

Calotropis gigantea Erukam 14 0.072165 -2.6288 -0.18971 

Stachytarpheaurticifolia Rat tail 15 0.07732 -2.55981 -0.19792 

Datura metal Ummattangani 5 0.025773 -3.65842 -0.09429 

Hibiscus rosa sinensis Sembaruthi 3 0.015464 -4.16925 -0.06447 

Tabernaemontanadivaricata Crepe Jasmine 3 0.015464 -4.16925 -0.06447 



Chloromolaena odorata Venapacha 9 0.046392 -3.07063 -0.14245 

Euphorbia geniculata Amman 

Pacharisi 

3 0.015464 -4.16925 -0.06447 

Catharanthus roseus Nithyakalyani 3 0.015464 -4.16925 -0.06447 

Woodfordiafruiticosa Velakkai 3 0.015464 -4.16925 -0.06447 

Morindapubescens Mannanunai 2 0.010309 -4.57471 -0.04716 

Acalypha indica Kuppaimeni 20 0.103093 -2.27213 -0.23424 

Parthenium hysterophorous Vishapoondu 50 0.257732 -1.35584 -0.34944 

                                   Total  194   -2.3656 

 

H (Shannon Diversity Index) =1.97 

 

Herbs 

Scientific Name Common Name No. of Species Pi ln (Pi) Pi x ln (Pi) 

Plumbago zeylanica Chittiramoolam 3 0.011905 -4.43082 -0.05275 

Mimosa pudica Thottacherungi 6 0.02381 -3.73767 -0.08899 

Sida acuta Malaidangi 10 0.039683 -3.22684 -0.12805 

Scrophularia nodosa Sarakkothini 15 0.059524 -2.82138 -0.16794 

Helicteresisora Valampuri 2 0.007937 -4.83628 -0.03838 

Cynodondactylon Arugu 12 0.047619 -3.04452 -0.14498 

Sporobolus fertilis Giant Parramatta 

Grass 

9 0.035714 -3.3322 -0.11901 

Viburnum dentatum Viburnum 5 0.019841 -3.91999 -0.07778 

Heraculem 

spondylium 

Hog Weed 20 0.079365 -2.5337 -0.20109 

Laportea canadensis Peruganchori 30 0.119048 -2.12823 -0.25336 

Euphorbia hirta Amman Pacharisi 5 0.019841 -3.91999 -0.07778 

Tridax procumbens Vettukaayathalai 5 0.019841 -3.91999 -0.07778 

Tephrosia purpurea Kavali 20 0.079365 -2.5337 -0.20109 

Sida cordifolia Maanikham 45 0.178571 -1.72277 -0.30764 

Tridax procumbens Cuminipachai 15 0.059524 -2.82138 -0.16794 

Ruelliastrepens Grandinayagam 25 0.099206 -2.31055 -0.22922 

Senna occidentalis Nattamsakarai 25 0.099206 -2.31055 -0.22922 

                      Total  252   -2.56298 

 

H (Shannon Diversity Index) =2.39 

 

 



i.  மநிடெ 

விவரங் ள் 

 

H Hmax  மநிடெ இனங் ள்  ல ழுடம (Margalef) 

மரங் ள் 
3.22 3.5 0.9 7 

புதர் ள் 
2.36 2.77 0.85 2.84 

மூெிட  ள் 
2.56 2.83 0.9 2.89 

 

கமற்கூைியவற்ைிெிருந்து, மூெிட   மூ ம் அதி  பன்மு த்தன்டமடயக் ல ோண்டுள்ளது என்படத 

விளக் ெோம். மரத்தின்  மூ ம் குடைவோன பன்மு த்தன்டமடயக்  ோட்டு ிைது. லபரும்போெோன 

நோற் ரங் ள் படழய இடழ டளக் ல ோண்ட தோவர இனங் ளின் தடெமுடைடயக்  ட்டுப்படுத்தியுள்ளன 

என்பதும்  வனிக் ப்படு ிைது. உயர்ந்த மூெிட  இனங் ள் பன்மு த்தன்டமடய அதி  

எண்ணிக்ட யிெோன லவற்ைி ரமோன இனங் ள் மற்றும் அதி  சுற்றுச்சூழல் இடங் ள்  ிடடக்கும் 

நிடெயோன சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு என்று விளக் ெோம், சுற்றுச்சூழல் மோற்ைம் ஒட்டுலமோத்த சுற்றுச்சூழல் 

அடமப்டப க தப்படுத்தும் வோய்ப்பு குடைவு. மரம் மற்றும் புதர் ளுடன் ஒப்பிடும் கபோது மூெிட  

 மூ த்திற்கு இனங் ள் ல ழுடம அதி ம். 

 

3.7.6 அதிர்லவண் முடை 

அதிர்லவண் வடிவத்டதப் புரிந்து ல ோள்ள,  வனிக் ப்பட்ட அதிர்லவண் ரவுங் ியர் 
அதிர்லவண்ணுடன் ஒப்பிடப்படு ிைது. Raunkiaer இன் அதிர்லவண்ணில் இருந்து ஏகதனும் விெ ல் 
குழப்பமோன  மூ த்டதக் குைிக் ிைது. 
 

ஒரு  மூ த்தில் உள்ள இனங் ளின் வகுப்பு ள் மற்றும் லரௌங் ியர் படி வகுப்பின் இயல்போன 
மதிப்பு. 

அட்டவடண 3 20 அதிர்லவண் முடை 

வகுப்பு அதிர்லவண் (%) வகுப்பில் இயல்போன மதிப்பு 

A 1-20 53 

B 21-40 14 

C 41-60 9 

D 61-80 8 

E 81-100 16 

 

Where A>B>C>=<D<E 

Raunkiaer’s class for the observed species 



S. No. Scientific Name Local Name Frequency (%) Class as per 

Raunkiaer’s Law 

1.  Ficus Carica Athi Maram 33.33 B 

2.  Cassia siamea ManjalKonrai 33.33 B 

3.  Acacia nilotica Karuvelai 66.67 D 

4.  Bambusa vulgaris Moongil 66.67 D 

5.  Anacardium occidentale Cashew 33.33 B 

6.  Alstonia scholaris Elilaipalai 33.33 B 

7.  Psidium guajava Guava 50.00 C 

8.  Aegle marmelos Vilvam 16.67 A 

9.  Causuarina equisetifolia Savukku 33.33 B 

10.  Albizia amara Wunja 16.67 A 

11.  Cocos nucifera Thennai 100 E 

12.  Artocarpus heterophyllus Palaa 33.33 B 

13.  Bombax ceiba Sittan 66.67 D 

14.  Azadirachta indica Veppam 100 E 

15.  

Delonix regia 

Cemmayir-

Konrai 

16.67 A 

16.  Delonix elata Perungondrai 16.67 A 

17.  Dalbergia sissoo Shisham 16.67 A 

18.  Ficus benghalensis Alai 33.33 B 

19.  Annona squamosa Sitapalam 16.67 A 

20.  Pithecellobium dulce Kodukapuli 16.67 A 

21.  Ficus religiosa Arasa maram 50.00 C 

22.  Couroupita guianensis Nagalingam 50.00 C 

23.  Musa paradise Vaazhai 50.00 C 

24.  Prosopis juliflora Vaelikaruvai 50.00 C 

25.  Mangifera indica Mamaram 100 E 

26.  Mimusops elengi Magizham 33.33 B 

27.  Morinda pubescens Nuna 100 E 

28.  Thespesia populnea Poovarasam 50.00 C 

29.  Tectona grandis Thekku 50.00 C 

30.  Tamarindus indica Puli 100 E 

31.  Syzygium cumini naval 16.67 A 

32.  Carica papaya Papaya 50.00 C 

33.  Ziziphus mauritiana Elandai 16.67 A 

34.  Citrus medica Elumichai 33.33 B 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 3 13  வனிக் ப்பட்ட இனங் ளுக் ோன Raunkiaer இன் வகுப்பு 

 

Interpretation:Interpretation: The observed frequency is A<B>C>D<E, which does not follow Raunkiaer’s Distribution 
Frequency and hence the ecology is disturbed. 

3.7.7 தோங் ல் மண்டெத்தில் மெர் ஆய்வு: 

ஆய்வுப் பகுதியின் லபோருளோதோர முக் ியத்துவம் வோய்ந்த தோவரங் ள் 

விவ ோய பயிர் ள்: லநல், மக் ோச்க ோளம் முக் ிய பயிரிடப்படு ிைது. வோடழ, பப்போளி, மோம்பழம், 
ல ோய்யோ கபோன்ை பல்கவறு பழங் ளும்,  த்தரி, முருங்ட க் ோய், லவங் ோயம், ல ோத்தமல்ெி 
கபோன்ை  ோய் ைி ளும் உள்ளூர் மக் ளோல் வளர்க் ப்படு ின்ைன. 
 

மருத்துவ இனங் ள்: புதர்  ோடு ள் மற்றும் தரிசு நிெங் ளில் லபோதுவோ க்  ிடடக்கும் பெ 
மருத்துவ இனங் ள் அரு ிலுள்ள பகுதியிலும் உள்ளன. அஸ்போர ஸ் கரஸ்கமோ ஸ் ( தோமுல்ெி), 
ஏ ிள் மோர்லமகெோஸ் (தங்  ஆப்பிள்), அ ோடிரோக்டோ இண்டி ோ (கவம்பு) கபோன்ைடவ இப்பகுதியின் 
லபோதுவோன மருத்துவ வட  ளோகும். 
 

அரிய மற்றும் அழிந்து வரும் மெர் இனங் ள்: ஆய்வுப் பகுதியில் அரிதோன அல்ெது அழிந்து வரும் 
அல்ெது அச்சுறுத்தும் (RET) இனங் ள் எதுவும் இல்டெ. தோவரங் ள்  ணக்ல டுப்பின் கபோது, IUCN 
(இயற்ட  மற்றும் இயற்ட  வளங் டளப் போது ோப்பதற் ோன  ர்வகத  ஒன்ைியம்) 
வழி ோட்டுதல் ளின்  ீழ் எந்த உயிரினமும் அழியும் அல்ெது அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளோ வில்டெ. 
 

 

 



3.7.8 விெங் ின  மூ ங் ள் 

விெங் ினங் டள ஆய்வு ல ய்ய கநரடி மற்றும் மடைமு   ண் ோணிப்பு முடை ள் 
பயன்படுத்தப்பட்டன. 

 புள்ளி  ணக்ல டுப்பு முடை: ஒவ்லவோரு தளத்திலும் 15 நிமிடங் ளுக்கு அவதோனிப்பு ள் 

ல ய்யப்பட்டன. 

•  ோடெப் பக்  எண்ணிக்ட  ள்: போர்டவயோளர் ஒரு தளத்திெிருந்து தளத்திற்கு 

கமோட்டோர் வோ னங் ளில் பயணம் ல ய்தோர், அடனத்து போர்டவ ளும் பதிவு 

ல ய்யப்பட்டன (இது ப ல் மற்றும் இரவு கநரங் ளில் ல ய்யப்பட்டது). ஒவ்லவோரு 

இனத்தின் மிகுதியோன குைியடீும் நிறுவப்பட்டது. 

• லபல்ெட் மற்றும் ட்ரோக் எண்ணிக்ட  ள்:  ோத்தியமோன அடனத்து விெங்கு தடங் ள் 

மற்றும் து ள் ள் அடடயோளம்  ோணப்பட்டு பதிவு ல ய்யப்பட்டன ( வுத் வூட், 

1978). 

 கூடுதெோ , இடடய  மண்டெத்தில் விநிகயோ ிக் ப்பட்ட விெங் ினங் ளின் பட்டியடெ 

ஒருங் ிடணக்  லதோடர்புடடய இெக் ியங் ளின் ஆய்வும் ல ய்யப்பட்டது. 

வனவிெங்கு போது ோப்புச்  ட்டம், 1972 (WPA 1972, லபயரில்ெோத. 1991, உபோத்யோய் 1995,  துர்கவதி 

மற்றும்  துர்கவதி 1996) அடிப்படடயில் இனங் ள் அட்டவடண II அல்ெது I என சுருக் மோ ப் 

பட்டியெிடப்பட்டு, இங்கு அழிந்து வரும் உயிரினங் ளோ க்  ருதப்படு ின்ைன. க ோஷ் (1994) இல் 

பட்டியெிடப்பட்ட இனங் ள் இந்திய  ிவப்பு பட்டியல் இனங் ளோ க்  ருதப்படு ின்ைன. 

 

ஏற்றுக்ல ோள்ளப்பட்ட முடை: 

ஒவ்லவோரு தளத்திலும் 15 நிமிடங் ளுக்கு (10 முடை) அவதோனிப்பு ள் ல ய்யப்பட்ட இந்த 

கமம்போட்டுத் திட்டத்திற் ோ  புள்ளி  ணக்ல டுப்பு முடை பின்பற்ைப்பட்டது. 

 

முக் ிய மண்டெத்தில் ஆய்வு: 

2  ிமீ சுற்ைளவில் ஆய்வுக்கு புள்ளி  ர்கவ முடை பின்பற்ைப்பட்டது மற்றும் பின்வரும் இனங் ள் 

 ோணப்பட்டன. 

 



போலூட்டி ள்:  ள ஆய்வின் கபோது எந்த  ோட்டு போலூட்டி இனமும் கநரடியோ க்  ோணப்படவில்டெ. 

ஆய்வுப் பகுதிடயச் சுற்ைியுள்ள உள்ளூர்  ிரோம மக் ளுடன்  ெந்துடரயோடியும் அந்தப் பகுதியில் 

 ோட்டு விெங்கு ள் இருப்படத உறுதிப்படுத்த முடியவில்டெ. முதனிடெ  ணக்ல டுப்பின் கபோது 

மூன்று உரிக் ப்பட்ட படன அணில், லபோதுவோன இந்திய முயல், லபோதுவோன முங்கூஸ், 

லபோதுவோன எெி கபோன்ைடவ  ோணப்பட்டன. 

 

Avifauna: பைடவ ள் சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு ளில் மனித தோக் ங் டள  ண் ோணித்தல் மற்றும் 

புரிந்துல ோள்வதற் ோன குைி ோட்டி ளோ   ருதப்படுவதோல் (Lawton, 1996) முழு ஆய்வு பகுதி மற்றும் 

சுற்ைியுள்ள பகுதி ளுக்குள்ளும்  ணக்ல டுப்பு மூெம் avifauna பற்ைிய அளவு தரவு டள க  ரிக்  முயற் ி 

கமற்ல ோள்ளப்பட்டது. முதன்டமக்  ணக்ல டுப்பில் இருந்து, லமோத்தம் 26 வட யோன பைடவயினங் ள் 

 ண்டைியப்பட்டு ஆய்வுப் பகுதியில் பதிவு ல ய்யப்பட்டன. இந்த பிரோந்தியத்தில் உள்ள 

பைடவயினங் ளின் பன்மு த்தன்டம மி வும் அதி மோ வும் ஊக் மளிப்பதோ வும்  ோணப்பட்டது. 

 

ஆய்வுப் பகுதியில்  ோணப்படும் விெங் ினங் ளின் பட்டியல்  ீகழ உள்ள அட்டவடணயில் 

குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவடண 3 21விெங்கு இனங் ளின் பட்டியல் 

 

Scientific Name Common Name 
Schedule of wild life 

protection act 
IUCN conservation status 

Mammals 

Funambulus pennanti Palm Squirrel IV Least Concern 

Mus rattus Indian rat IV Not listed 

Bandicota bengalensis Indian mole rat IV Least Concern 

Funambulus palmarum Three stripped palm squirrel IV Least Concern 

Herestes edwardsii Common Mangoose IV Not listed 

Mus musculus Common Mouse IV Least Concern 

Bandicota indica Rat IV Least Concern 

Lepus nigricollis Indian Hare IV Least Concern 

Felis catus Cat Not listed Not listed 

Canis lupus familiaris Indian dog Not listed Not listed 

Bos Indicus Indian Cow Not listed Not listed 

Bubalus bubalis Buffalo I Not listed 

Sus scrofa domesticus Domestic pig Not listed Not listed 

Birds 

Milvus migrans Black kite IV Least concern 

Saxicoloides fulicatus Indian Robin IV Least concern 

Pycnonotus cafer Red vented Bulbul IV Least concern 



Phragamaticola aedon Thick billed warbler IV Least concern 

Pericrocotus cinnamomeuSmall Minivet IV Least concern 

Eudynamys scolopaceusKoel IV Least concern 

Psittacula krameni Rose ringed parakeet IV Least concern 

Dicrurus marcocercus Black drongo IV Least concern 

Columba livia Rock pigeon IV Least concern 

Corvus splendens House crow IV Least concern 

Alcedo atthis Small blue kingfisher IV Least concern 

Cuculus canorus Common Cukoo IV Least concern 

Reptiles & Amphibians 

Chameleon zeylanicum Chameleon IV Not listed 

Calotes versicolor Common garden lizard II Not listed 

Bungarus caeruleus Common krait IV Not listed 

Ophisops leschenaultia Snake eyed lizard -- Not listed 

Bufo melanostictus Toad IV Least concern 

Ptyas mucosa Rat snakes IV Least concern 

Hemidactylus sp. House lizard -- Not listed 

Butterflies 

Danaus chrysippus Plain Tiger -- Not listed 

Papilio demoleus Common lime -- Not listed 

Euploea core Common crow -- Least concern 

Danaus genutia Common tiger -- Not listed 

Eurema brigitta Small grass yellow -- Least concern 

 

3.8 மக் ள்லதோட  மற்றும்  மூ  லபோருளோதோரம் 

திட்ட தளத்தில் இருந்து 10  ிமீ சுற்ைளவில் மக் ள்லதோட   ணக்ல டுப்பு ஆய்வு ல ய்யப்படு ிைது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள அடனத்து  ிரோமங் ளுக் ோன மக் ள் லதோட , குடும்பம், போெின 

வி ிதம், எழுத்தைிவு வி ிதம், SC, ST விவரங் ள்  ீகழ பட்டியெிடப்பட்டுள்ளன: 

 

அட்டவடண 3 22: மக் ள்லதோட   ணக்ல டுப்பு ஆய்வு 

 

ஆதோரம்: இந்திய மக் ள் லதோட   ணக்ல டுப்பு, 2011 

லபயர் குடும்பம் 

 

லமோத்த 
மக் ள் 
லதோட  

ஆண் லபண் SC ST 
எழுத்தைிவு 

ஆண் 

எழுத்தைிவு 
லபண் 

ஆதனூர் 666 2546 1255 1291 223 1 874 714 

கமலூர் 751 2992 1466 1526 
138

7 
8 1126 894 

திருமயம் 2225 8988 4445 4543 
299

5 
8 3564 3026 

இளஞ் ோவூர் 304 1236 604 632 487 4 468 402 



ஆெவயல் 83 327 176 151 108 0 154 115 

ஊடனயூர் 518 2036 1007 1029 330 0 773 632 

வன்னியுளந்தோ
ன்வயல் 

71 308 158 150 132 0 106 83 

குன்னத்துப்பட்டி 36 153 83 70 0 0 55 32 

துடெயனூர் 1137 4864 2451 2413 
112

5 
2 1901 1416 

அடு பட்டி 172 668 311 357 40 0 215 180 

 

3.9 கபோக்குவரத்து போதிப்பு மதிப்படீு 

 னர  கமோட்டோர் வோ னங் ள், இெகுர  வோ னங் ள் மற்றும் இரு/மூன்று  க் ர வோ னங் ள் என 

மூன்று வட  ளின்  ீழ் வோ னங் டள  ோட் ி  ண் ோணிப்பு மற்றும் எண்ணி மூெம் 24 மணிகநரம் 

லதோடர்ந்து க  ரிக் ப்பட்ட கபோக்குவரத்து தரவு.  ோடெ ளில் கபோக்குவரத்து லநரி ல் அதி மோ  

இருப்பதோல், ஒவ்லவோரு ஷிப்டிலும் ஒவ்லவோரு ஸ்கடஷனிலும் ஒகர கநரத்தில் இரண்டு 

திைடமயோன நபர் ள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் - கபோக்குவரத்டத  ணக் ிடுவதற் ோ  இரு 

திட  ளிலும் தெோ ஒருவர். ஒவ்லவோரு மணி கநரத்தின் முடிவிலும், புதிதோ  எண்ணும் பதிவும் 

கமற்ல ோள்ளப்பட்டன. மூன்று வட  ளின்  ீழ் ஒரு மணி கநரத்திற்கு லமோத்த வோ னங் ளின் 

எண்ணிக்ட  தீர்மோனிக் ப்பட்டது. 

 

படம் 3 14: தள இடணப்பு 

 

 

 



அட்டவடண 3 23: ஒரு நோடளக்கு வோ னங் ளின் எண்ணிக்ட  

 

S. 

No 
வோ னங் ள் 
விநிகயோ ம் 

வோ னங் ளின் 
விநிகயோ ம்/நோள் 

பயணி ள்  ோர் 
அெகு (PCU) 

PCU இல் உள்ள லமோத்த 
வோ னங் ளின் 
எண்ணிக்ட  

  

திருமயம் 
லபோன்னமர்வதி  ோடெ 

- திருமயம் லபோன்னமர்வதி 
 ோடெ 

1  ோர் ள் 928 1 928 

2 கபருந்து ள் 340 3 1020 

3 டிரக்கு ள் 280 3 840 

4 இரு  க் ர 
வோ னங் ள் 

658 0.5 329 

5 முச் க் ர வண்டி ள் 982 1.5 1473 

லமோத்தம் 3188 - 4590 

 

அட்டவடண 3 24: தற்கபோதுள்ள கபோக்குவரத்து சூழ்நிடெ மற்றும் LOS 

 

 ோடெ V (பரும அளவு 

in 

PCU/hr) 

C (Capacity in 

PCU/hr) 

Existing V/C 

Ratio 

LOS 

NH45 6550/24=191 191 0.36 B 

Note: The existing level may be “Very Good” for NH-210. 

V/C LOS Performance 

0.0-0.2 A Excellent 

0.2-0.4 B Very Good 

0.4-0.6 C Good/ Average/ Fair 

0.6-0.8 D Poor 

0.8-1.0 E Very Poor 

 

 

 

 

 

 

 



4 எதிர்போர்க் ப்படும் சுற்றுச்சூழல் போதிப்பு ள் & தணிப்பு நடவடிக்ட  ள் 
 

இந்த அத்தியோயம் சுற்றுச்சூழெில் எதிர்போர்க் ப்படும் போதிப்பு ள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ட  டள 
விவரிக் ிைது. கமற்ல ோள்ளப்பட்ட ஆய்வு ள் உட்பட தோக் ங் டள மதிப்பிடும் முடை, தோக் ங் டள 
மதிப்பிடுவதற்கு பின்பற்ைப்பட்ட மோடெிங் நுட்பங் ள் ஆ ியடவ இந்த அத்தியோயத்தில் விரிவோ  
விவரிக் ப்பட கவண்டும். இது  ட்டுமோன மற்றும் ல யல்போட்டுக்  ட்டங் ளின் கபோது அடிப்படட 
அளவுருக் ளில் ஏற்படும் போதிப்பு ளின் விவரங் டளக் ல ோடுக்  கவண்டும் மற்றும் 
முன்லமோழிபவரோல் ல யல்படுத்தப்பட கவண்டிய தணிப்பு நடவடிக்ட  டள பரிந்துடரக்  
கவண்டும். 
 

4.1 அைிமு ம் 

ஒரு வ தியின் ல யல்போடு ள், தயோரிப்பு ள் அல்ெது க டவ ளின் விடளவோ , சுற்றுச்சூழெில் 
ஏற்படும் எந்தலவோரு மோற்ைமும், போத மோன அல்ெது நன்டம பயக்கும் என சுற்றுச்சூழல் தோக் ம் 
வடரயறுக் ப்படு ிைது. முன்லமோழியப்பட்ட திட்டத்தின்  ோரணமோ   ோத்தியமோன மற்றும் 
 ோத்தியமோன சுற்றுச்சூழல் தோக் த்தின் எதிர்போர்ப்பு சுற்றுச்சூழல் தோக்  மதிப்படீு இல் ஒரு முக் ிய 
படியோகும். மதிப்பிடப்பட்ட போதிப்பு ளின் அடிப்படடயில், சுற்றுச்சூழடெ குடைவோன அல்ெது 
க தமடடயோமல் பரோமரிக்  லபோருத்தமோன தணிப்பு நடவடிக்ட  ள் எடுக் ப்பட கவண்டும். 
சுற்றுச்சூழல் போதிப்பு ள் முதன்டம தோக் ங் ள் மற்றும் இரண்டோம் நிடெ தோக் ங் ள் என குழுவோ  
இருக் ெோம் 

 

முதன்டமத் தோக் ங் ள்: இந்தத் தோக் ங் ள் திட்டத்தோல் கநரடியோ க் கூைப்படு ின்ைன. 

 

இரண்டோம் நிடெ தோக் ங் ள்: இடவ முதன்டம தோக் ங் ளோல் தூண்டப்பட்டடவ மற்றும் 
லதோடர்புடடய முதலீடு ள் மற்றும் ல யெின் மூெம்  மூ  மற்றும் லபோருளோதோர நடவடிக்ட  ளின் 
மோற்ைப்பட்ட வடிவங் டள உள்ளடக் ியது. 
 

பின்வரும் சுற்றுச்சூழல் அளவுருக் ள் மூெம் போதிப்பு ளின் மதிப்படீு ல ய்யப்படு ிைது: 
 நிெச் சூழல் 

 நீர் சூழல் 

  ோற்று சூழல் 

 இடரச் ல் சூழல் 

 உயிரியல் சூழல் 

  மூ  லபோருளோதோர சூழல் 

 

 

 

 



4.2 நிெச் சூழல்: 

அம் ம் தோக் ம் தணிப்பு நடவடிக்ட  ள் 

 ரடுமுரடோன 
 ல் சுரங் ம் 

  

லெம்பெக்குடி  ிரோமத்தில் 1.50.5 லெக்கடர் 
சுரங் ம், முடைகய 185478 மீ 3  ரடுமுரடோன  ல் 
அடமந்துள்ளது. 5.0 மீட்டர் ல ங்குத்து லபஞ்ச் 
மற்றும் 5.0 மீட்டர் லபஞ்ச் அ ெத்துடன் 
வழக் மோன திைந்த  ோஸ்ட் 
இயந்திரமயமோக் ப்பட்ட சுரங் த்துடன் குவோரி 
ல யல்போடு கமற்ல ோள்ள உத்கத ிக் ப்பட்டுள்ளது. 
5 ஆண்டு முடிவில், சுரங்  குத்தட  பகுதி இறுதி 
குழியோ  மோற்ைப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நிெப் பயன்போட்டில் திைந்தலவளி சுரங் த்தின் 
முக் ிய தோக் ம் நிெச்  ீரழிவு ஆகும். 
 ரடுமுரடோன  ல் குவோரியின் சுரங் த்திற் ோ  
நிெம் கதோண்டப்பட கவண்டும். 
 

 

 ழிவு நீர்,  ன உகெோ  உட்ல லுத்துதல், 
அடுக்கு உமிழ்வு ள் எதுவும் இல்ெோததோல் 
ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் மீதோன தோக் ம் 
குடைவோ கவ இருக்கும். 
 

லபரிய பரப்பளவில் நிெப்பரப்பு பண்பு டள 
மோற்றுவதோல் ஏற்படும் தோக் ம் மண்  ிடதடவ 
ஏற்படுத்து ிைது. 
 

சுரங்  நடவடிக்ட  ளில் இருந்து 
திடக் ழிவு ள் உருவோக் ப்படும், ஏலனனில் 

அதி பட் ம் (மீ) 
அ ெத்தில் 

நீளம் 
 ரோ ரி (மீ) 

ஆழத்தில் (மீ) 

 

112 98 

47m 

(தடர 
மட்டத்திற்கு 

 ீகழ) 

முன்லமோழியப்பட்ட திட்ட தளம் 
எந்த விதமோன மண் அரிப்புக்கும் 
ஆளோ வில்டெ (ஆதோரம்: 
புவன்). 
 

கமலும், புயல் நீர் 
லவளிகயறுவடதத் தவிர்க்  1மீ 
x 1மீ அளவில்  njhlh; 

வடி ோல் அடமக் ப்படும். 

 

மண்ணின் பிடணப்புத் 
தன்டமடய கமம்படுத்தும் 
சுரங் ப் பகுதியின் லவளிப்புைச் 
சுரங் ப் பகுதி ளில் 400 
எண்ணிக்ட யிெோன உள்ளூர் 
மர வட  டள (கவம்பு, 
ம ிழம், புளி, இளந்டத 
மற்றும் வில்வம்) நடுவதற்கு 
முன்லமோழியப்பட்டுள்ளது. 

 

குவோரிக்குப் பிைகு இறுதிக் 
குழியில் தோவரங் ள் மற்றும் நீர் 
கதக் த்டத உருவோக்குவதற்குத் 
துடணபுரியும் வட யில், 
போதிக் ப்பட்ட நிெத்டத  ிைந்த 
நிெப் பயன்போட்டிற் ோ  
முடிந்தவடர கமம்படுத்துவதற்கு 
முன்லமோழியப்பட்டுள்ளது. 
 

2மீ BGL ஆழம் வடர இருக்கும் 
கமெடுக்கு (கமல் மண்) 
போது ோப்பு தூரத்துக் ோ  
ஒதுக் ப்பட்ட பகுதியில் இருப்பு 
டவக் ப்பட்டு கதோட்டத்திற்கு 
பயன்படுத்தப்படும். 
 

கதோண்டுதல், லவடித்தல், 
கதோண்டிலயடுக் ப்பட்ட 
 னிமத்டத ஏற்றுதல் மற்றும் 
இைக்குதல் கபோன்ைவற்ைோல் 
தூ ி உருவோகும் முக் ிய 
 ோரணமோகும், 3 



குப்டப ள் வடீ்டுக்  ழிவு ளும் உற்பத்தி 
ல ய்யப்படும். இடத முடையோ  
பரோமரிக் ோவிட்டோல், துர்நோற்ைம் வசீுவதுடன், 
லதோழிெோளர் ளுக்கு சு ோதோர  ீர்க டு ஏற்படும். 

மணிகநரத்திற்கு ஒரு முடை 
லதோடர்ந்து தண்ணரீ் 
லதளிப்பதன் மூெம் தோக் ம் 
குடைக் ப்படும். 
 

முன்லமோழியப்பட்ட சுரங்  
நடவடிக்ட   ிட்டத்தட்ட 
லவற்று நிெப்பரப்பில் 
கமற்ல ோள்ளப்படு ிைது, அங்கு 
விளிம்பு நிடெ கவறுபோடு 4 
மீ. 

 

 தோதுக் ள் அ ற்ைப்பட்ட பிைகு, 
அடெ அடெயோன பகுதி 
உருவோக் ப்படும். 
அ ழ்வோரோய்ச் ி ல ய்யப்பட்ட 
பகுதி அல்ெது சுரங்   ோெத்தின் 
முடிவில் உள்ள இறுதி குழி நீர் 
கதக் மோ  மோற்ைப்படும். 
போது ோப்பு தூரத்தில் இரண்டு 
அடுக்கு மரப் பட்டட ள் 
நடப்படும். 
 

100% மீட்லடடுப்பு முழு சுரங்  
இருப்பு பிரித்லதடுப்பதன் மூெம் 
அடடயப்படு ிைது. எனகவ 
சுரங்  நடவடிக்ட யோல் 
குப்டப ள் உற்பத்தியோ ோது. 
அதுமட்டுமின்ைி, தின ரி 
அடிப்படடயில் உள்ளோட் ி 
அடமப்பிடம் ஒப்படடக் ப்படும் 
திட்டத்தில் மி க் குடைந்த 
அளவிெோன வடீ்டுக்  ழிவு ள் 
உருவோகும். 

 

4.3 நீர் சூழல்: 

அம் ம் தோக் ம் தணிப்பு நடவடிக்ட  ள் 

கதோண்டுதல், 

லவடித்தல், ஏற்றுதல் 

மற்றும் இைக்குதல், 

கதோண்டிய  னிமத்தின் 

கபோக்குவரத்து 

 

இப்பகுதியில் சுரங் ம் கதோண்டுவதோல், 

நீர்நிடெ மற்றும் சுரங் த்தின் 

குறுக்குலவட்டு  ோரணமோ  நிெத்தடி நீர் 

மோசுபடெோம். 

 

சுரங்  நடவடிக்ட யோல் நிெத்தடி நீர் 

நிெத்தடி நீர்மட்டம் 

தடரமட்டத்திெிருந்து 55மீ  ீகழ 

இருக்கும் அகத மயம், இறுதி ஆழம் 

தடரமட்டத்திெிருந்து 47 மீட்டர் 

வடர வடரயறுக் ப்பட்டிருப்பதோல், 

சுரங் த்தின் கபோது நீர்மட்டம் 



குடைய வோய்ப்புள்ளது 

லவடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் 
டநட்கரட் ல ோண்ட இர ோயனங் ள் 
கமற்பரப்பு ஓட்டத்டத 
மோசுபடுத்தெோம். 
 

சுரங்  குத்தட யில் உள்ள வடீ்டுக் 
 ழிவுநீரின் முடையற்ை கமெோண்டம, 
அந்த இடத்தில் சு ோதோரமற்ை சூழடெ 
உருவோக் ி, லதோழிெோளர் ளுக்கு 
உடல்நெ போதிப்பு டள ஏற்படுத்தெோம். 

 

குறுக் ிடப்படோது. முனி ிபல்  ழிவு 

நீர் 5 ல ப்டிக் கடங்கு ள் மற்றும் 

ஊைடவக்கும் குழி ளில் 

லவளிகயற்ைப்படும். சுரங்  

நடவடிக்ட க்கு நச்சு கூறு ள் 

ல ோண்ட இர ோயனங் ள் 

பயன்படுத்தப்படோது. 

நிெத்தடி நீர் மட்டம் 55m BGL 
ஆழத்தில் உள்ளது, சுரங்  
ல யல்போடு நீர்நிடெடய 
போதிக் ோது. சுரங்  
நடவடிக்ட யின் முடிவில் உள்ள 
இறுதி குழி மடழ நீர் 
க மிப்பிற் ோ  பயன்படுத்தப்படும், 
க மித்து டவக் ப்படும் நீர் பசுடம 
மண்டெ கமம்போட்டிற்கு 
பயன்படுத்தப்படும், கமலும் 
க மிக் ப்பட்ட நீர் முடையோன 
சுத்தி ரிப்புக்குப் பிைகு வடீ்டு 
கதடவ ளுக்கு (குடிநீர் தவிர) 
பயன்படுத்தப்படும். 
கமலும், லவளிகயறும் நீர் 
 ம்ப் ளில் மற்றும் முடையோன 
சுத்தி ரிப்புக்குப் பிைகு 
க மிக் ப்படும்; சுரங்  
நடவடிக்ட யில் தூ ிடய 
அடக்குவதற்கு தண்ணரீ் 
பயன்படுத்தப்படும். 
சுரங்  குத்தட  பகுதியில் 
 ழிவுநீடர முடையோ  
கமெோண்டம ல ய்வதற் ோ , 
 ிறுநீர்  ழிப்படை ள் மற்றும் 
ல ப்டிக் கடங்க் மற்றும் 
ஊைடவக்கும் குழி ள் ஏற்போடு 
ல ய்யப்படும். 

 

 

 



4.4  ோற்று சூழல்: 

 

அம் ம் தோக் ம் தணிப்பு நடவடிக்ட  ள் 

கதோண்டுதல், 

லவடித்தல், ஏற்றுதல் 

மற்றும் இைக்குதல், 

கதோண்டிய  னிமத்தின் 

கபோக்குவரத்து. 

 

ல யல்போட்டின் கபோது ஏற்படும் 

போதிப்பு ள் 

சுரங்  ல யல்போட்டின் கபோது, து ள் ள் 
(PM10 & PM 2.5) கபோன்ை தப்பிக்கும் தூ ி 
மற்றும் பிை  ோற்று மோசுபோடு ள் 
உருவோக் ப்படும். 
 

மோசுபோட்டின் முக் ிய ஆதோரம் 
துடளயிடுதல் மற்றும் லவடித்தல் 
 ோரணமோ  எழு ிைது. 2 டிப்பர் டள 
ஏற்றுவதற்கும் இைக்குவதற்கும் 
பயன்படுத்தப்படும், 1 எண் 
அ ழ்வோரோய்ச் ி (1.2 மீ 3 வோளி திைன் 
(போடை உடடப்போன் இடணப்புடன்) 
அ ழ்வோரோய்ச் ிக்கு பயன்படுத்தப்படும், 
இது தப்பிக்கும் தூ ிடய உருவோக்  
பங் ளிக்கும். கூடுதெோ , லவடித்தல் 
லவடிமருந்து டளப் பயன்படுத்தி தூ ி 
உருவோ  வழிவகுத்தது. 
 

மனிதனின் மீதோன விடளவு 

• சுவோ ம் மற்றும் சுவோ  அடமப்பு, 
நுடரயரீல் திசுக் ளுக்கு க தம், 
 ோய்ச் ல் அல்ெது ஆஸ்துமோ கபோன்ை 
கவடெ ல ய்யும் லதோழிெோளர் ள் 
மற்றும் அண்டட  ிரோமவோ ி ளின் 
மனித ஆகரோக் ியத்தில் கமோ மோன 
விடளவு. 
•  னிமப் லபோருட் டள ஏற்ைி 
இைக்குவதோலும், கபோக்குவரத்தின் 
 ோரணமோ வும் ஏற்படும் தூ ி, 
லதோழிெோளர் ள் மற்றும் அரு ிலுள்ள 
 ிரோம மக் டளயும் போதிக் ெோம். 
தோவரங் ள் மீதோன விடளவு 

• இடெயில் தூ ி படிவதோல் 

ல யல்போட்டின் கபோது தணிப்பு 

நடவடிக்ட  ள் 

மரங் டள (கவம்பு, ம ிழம், 
புளி) நடவு ல ய்ய 
வனத்துடையின் ஆகெோ டனயின் 
கபரில் தூ ியின் தோக் த்டதத் 
தடுக்  குத்தட ப் பகுதிக்குள் 
இழுத்துச் ல ல்லும்  ோடெ ள், 
லவளிப்புை சுற்ைளவு 
ஆ ியவற்ைில் 400 
எண்ணிக்ட யிெோன உள்ளூர் 
இனங் ள் (ஒவ்லவோரு ஆண்டும் 
80 எண்ணிக்ட யுடன்) நடவு 
ல ய்ய உத்கத ிக் ப்பட்டுள்ளது. , 
இளந்டத மற்றும் வில்வம்) 
இரண்டு அடுக்கு ளில்  ோற்று 
மோசுபோட்டட எதிர்த்து மற்றும் 
மூெிட  ள் (Nerium) மர 
இனங் ளுக்கு இடடயில். 
NH210 உடன் இடணக்கும் குறு ிய 
போடதயின் மூெம், அரு ில் 
உள்ள நடடபோடத  ோடெ டள 
(ஒரு அணுகுமுடை  ோடெ) 
அடடயும் வட யில், லவட்டி 
எடுக் ப்பட்ட  னிமத்தின் 
கபோக்குவரத்து வழி டளத் 
திட்டமிடுதல். 
மோற்ைோ , சுரங்  குத்தட  
பகுதிக்கும் அரு ில் உள்ள 
நடடபோடத  ோடெ 
இடணப்புக்கும் இடடகய  ரடள 
 ோடெ அடமக் ப்படெோம். தூ ி 
உருவோ ோமல் இருக் , இழுத்துச் 
ல ல்லும்  ோடெயில் ல ல்லும் 
ெோரி ளின் கவ ம் மணிக்கு 20 



ஸ்கடோமோடல் இன்லடக்ஸ் 
குடைக் ப்படெோம். 

 ி.மீ. 
 

ெோரி ள் தோர்போய் கபோட்டு 
மூடப்படும். 
அதி  சுடம தவிர்க் ப்படும். 
 

அ ழ்வோரோய்ச் ி மற்றும் ஏற்றுதல் 
புள்ளி ள் கபோன்ை தூ ி 
உருவோக்கும் இடங் ளில் ஈடுபடும் 
லதோழிெோளர் ளுக்கு  ண் 
 ண்ணோடி ள், தூ ி மோஸ்க், 
கதோல் ட யுடை ள், போது ோப்பு 
 ோெணி ள் & பூட்ஸ் கபோன்ை 
தனிப்பட்ட போது ோப்பு 
உப ரணங் ள் (PPEs) 
வழங் ப்படும். 
 

கபோக்குவரத்தின் கபோது தூ ி 
உருவோ ோமல் இருக் , 
ல ப்பனிடப்படோத  ோடெ ளில் 
லதளிப்பதற்கு 0.5KLD தண்ணரீ் 
பரிந்துடரக் ப்படும். 

 

 

4.5 இடரச் ல் சூழல்: 

அம் ம் தோக் ம் தணிப்பு நடவடிக்ட  ள் 

கதோண்டுதல், 

லவடித்தல், ஏற்றுதல் 

மற்றும் இைக்குதல், 

கதோண்டிய  னிமத்தின் 

கபோக்குவரத்து. 

 

உப ரணங் ளின் பயன்போடு 

(எக்ஸ் கவட்டர், டிப்பர், ஜோக் கெமர்), 

இயந்திரங் ள் மற்றும் 

கபோக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

டிரக்கு ள்  த்தத்டத உருவோக்கும். 

 

இயந்திரங் ளிெிருந்து வரும்  த்தம் 
உயர் இரத்த அழுத்தம், அதி  
அழுத்த நிடெ,  ோது க ளோடம, 
தூக் க்  ெக் ம் கபோன்ைவற்டை 
நீண்ட கநரம் லவளிப்படுவதோல் 
ஏற்படும். 

• இயந்திரங் ள் நல்ெ 

இயங்கும் நிடெயில் 

பரோமரிக் ப்படும், இதனோல் 

இடரச் ல் குடைந்தபட்  

 ோத்தியமோன அளவிற்கு 

குடைக் ப்படும். 

• அனுமதிக் ப்பட்ட இடரச் ல் 
அளவு மற்றும் அந்த அளவு ளுக்கு 
அதி பட்  லவளிப்போட்டின் விடளவு 
குைித்து ஆறு மோதங் ளுக்கு 
ஒருமுடை லதோழிெோளர் ளுக்கு 
விழிப்புணர்வு அளிக் ப்படும். 



 

முன்லமோழியப்பட்ட சுரங்  
நடவடிக்ட யின்  ோரணமோ  
வோ னங் ளின் எண்ணிக்ட  
அதி ரிக் ப்படும், எனகவ வோ னம் 
ஒன்ைிடணந்து கதடவயற்ை ஒெிடய 
ஏற்படுத்தெோம் மற்றும் சுவோ ம் 
மற்றும் சுவோ  அடமப்பு, நுடரயரீல் 
திசுக் ளுக்கு க தம்,  ோய்ச் ல் 
அல்ெது ஆஸ்துமோ கபோன்ை மனித 
ஆகரோக் ியத்திலும் போதிப்டப 
ஏற்படுத்தெோம். 

 

 

அடனத்து வோ னங் ளின் டீ ல் 
இன்ஜின் ளிலும் கபோதுமோன 
ட ென் ர் ள் வழங் ப்படும். 
• அடனத்து கபோக்குவரத்து 
வோ னங் ளும் ல ல்லுபடியோகும் 
PUC  ோன்ைிதழ் டள ல ோண்டு 
ல ல்வது உறுதி ல ய்யப்படும். 
• சுரங் த்திற்குள் நுடழயும் 
அல்ெது லவளிகயறும் டிரக்கு ளின் 
கவ ம் மிதமோன கவ த்திற்கு 
(20 ிமீ/மணி) 
வரம்புக்குட்படுத்தப்பட்டு, 
 ோெியோன வோ னங் ளில் இருந்து 
கதடவயற்ை  த்தத்டதத் தடுக்கும். 
இயந்திரங் ள் மற்றும் பிை 
உப ரணங் ளின் முடையோன 
உயவு மூெம் இயந்திரங் ளோல் 
ஏற்படும்  த்தம் குடைக் ப்படும். 
• ஆய்வுப் பகுதியில் ஒெியின் 
தோக் த்டதக் குடைக்  400 
எண்ணிக்ட யிெோன உள்ளூர் 
இனங் டள (கவம்பு, மந்தோடர, 
அதி, புளி, அக ோ ோ, 
க சுவரினோஸ் மற்றும் வில்ெம்) 
நடவு ல ய்ய 
உத்கத ிக் ப்பட்டுள்ளது. 
 த்தத்டதக் குடைக்  ல யல்படுத்த 
கவண்டும். 
• ெோரி ள் இரண்டு  ோடெ ளில் 
திருப்பி விடப்படும். NH210 மற்றும் 
கபோக்குவரத்து லநரி டெத் தவிர்க்  
மோவட்ட  ோடெ. 
• ஆறு மோதங் ளுக்கு ஒருமுடை 
சு ோதோர பரிக ோதடன மு ோம் ள் 
ஏற்போடு ல ய்யப்படும். 
• அதி   த்தம் உண்டோக்கும் 
இடங் ளில் கவடெ ல ய்யும் 
லதோழிெோளர் ள் தனிப்பட்ட 



போது ோப்பு  ோதனங் டளப் 
பயன்படுத்துதல், அதோவது 
 ோதுகுழோய் ள் மற்றும்  ோது 
பிளக்கு ள். 
• பணியோளர் ள் பணியிட 
இடரச் ெில் இருந்து நிவோரணம் 
லபறும் அடமதியோன பகுதி டள 
வழங்குதல். 

 

4.6  மூ  லபோருளோதோர சூழல்: 

 

அம் ம் தோக் ம் தணிப்பு நடவடிக்ட  ள் 

சுரங்  

நடவடிக்ட  டள 

ல யல்படுத்த 

முன்லமோழியப்பட்டது 

திட்டத்டத ல யல்படுத்த நிெம் 

ட ய ப்படுத்துவது ல ோத்துக் டள 

இழக்  கநரிடெோம், இது PAP ஐ 

மோற்ைிவிடும், அவர் ளின் வழக் மோன 

மற்றும் வோழ்வோதோரத்டத இழக்கும். 

முன்லமோழியப்பட்ட திட்டம் Tmt எம் 

ல ல்வரோணிக்கு ல ோந்தமோன பட்டோ 

நிெம் மற்றும் 500 மீட்டர் சுற்ைளவில் 

மக் ள் குடியிருப்பு இல்ெோத நிெம் 

 ோெியோ  உள்ளது. எனகவ 

இத்திட்டத்தில் புனர்வோழ்வு மற்றும் 

மீள்குடிகயற்ைம் இல்டெ 

லவட்டிலயடுக் ப்பட்ட 
 னிமத்டத 
துடளயிடுதல், 
லவடித்தல், ஏற்றுதல் 
மற்றும் கபோக்குவரத்து 

சுரங்  நடவடிக்ட  ள் தூ ி 
உமிழ்டவ ஏற்படுத்தெோம், ஒெி 
மோசுபோடு ஏற்படெோம், இதனோல் 
உள்ளூர் வோழ்விடத்திற்கு இடடயூறு 
ஏற்படெோம் 

திட்டப் பகுதிக்கு அரு ில் எந்த 
மனித நடவடிக்ட யும் 
திட்டமிடப்படவில்டெ. திட்ட 
இடத்திெிருந்து 1.50  ிமீ 
லதோடெவில் உள்ள லெம்பளக்குடி 
 ிரோமத்தில் மி  அரு ில் உள்ள 
மக் ள் குடியிருப்பு  ோணப்படு ிைது.  

அரு ிலுள்ள 
 ிரோமங் ளில் 
கமய்ச் ல் மற்றும் 
வளர்ப்பு 
நடவடிக்ட  ள் 

 

உள்ளூர் விெங்கு ளோன ல ம்மைி 
ஆடு, ஆடு மற்றும் மோடு ளின் 
கமய்ச் ல் மற்றும் வளர்ப்பு 
ஆ ியடவ அரு ிலுள்ள 
 ிரோமங் ளில்  ோணப்படு ின்ைன, 
வோ னங் ளின் இயக் ம் 
விெங்கு டள போதிக் ெோம் அல்ெது 
 ோயப்படுத்தெோம் என்பதோல் 
திட்டத்தின்  ோரணமோ  அடவ 
போதிக் ப்படெோம்.  

 ிரோவல்  ோடெ மற்றும் அரு ில் 
உள்ள நடடபோடத  ோடெடய 
பயன்படுத்த 
உத்கத ிக் ப்பட்டுள்ளது. கமலும், 
விபத்து டள தவிர்க்கும் வட யில் 
ெோரி ளின் கவ ம் மணிக்கு 20 
 ி.மீ. 

கவடெ வோய்ப்பு இத்திட்டம் உள்ளூர் மக் ளின் 
வோழ்வோதோரத்டத கமம்படுத்தும் 

முன்லமோழியப்பட்ட சுரங் த்தின் 
வளர்ச் ிக்குப் பிைகு, இது உள்ளூர் 



  மக் ளின் வோழ்வோதோரத்டத 
கமம்படுத்துவகதோடு கநரடி மற்றும் 
மடைமு  கவடெ 
வோய்ப்பு டளயும் வழங்கும். 
இப்பகுதியின் உள் ட்டடமப்பு 
கமம்போட்டிற் ோன  ரடுமுரடோன 
 ற் ள் உள்ளூர்  ந்டத ளில் 
இருந்து நியோயமோன குடைந்த 
விடெயில்  ிடடக்கும்.  

 ோர்ப்பகரட் 
சுற்றுச்சூழல் லபோறுப்பு 

 

முன்லமோழியப்பட்ட திட்டம் 
இயற்ட  வளங் டள 
லபருக்குவதற்கும்  மூ  வள 
கமம்போட்டிற்கும் உதவும். 

 

 

CER இன் ஒரு பகுதியோ , திட்ட 
மதிப்படீ்டில் 2%, அதோவது 0.91 
ெட் ம் ஒதுக் ப்படும். 
லெம்பளக்குடி  ிரோமத்தில் உள்ள 
அரசு பள்ளி ளுக்கு விடளயோட்டு 
வ தி டள கமம்படுத்துதல், 
 ழிப்படை, தண்ணரீ் வடி ட்டி 
வ தி ள் ல ய்தல்.  

 

 

4.7 பிை போதிப்பு ள்: 

 

S. No அம் ம் தோக் ம் தணிப்பு நடவடிக்ட  ள் 

1.  முன்லமோழியப்பட்ட 
சுரங் ம்  ோரணமோ  
ஆபத்து 

 

 

சுரங் ப் பகுதியில் 

விபத்து ள் ஏற்படெோம் 

 

சுரங்  குத்தட யில் உள்ள ஒவ்லவோரு 

பணியோளருக்கும் ஒவ்லவோரு 

லதோழிெோளர் ளின் போது ோப்பு குைித்தும் 

முடையோன PPE  ிட் (போது ோப்பு ஜோக்ல ட், 

லெல்லமட், போது ோப்பு  ோெணி ள், 

ட யுடை ள்) கபோன்ைடவ வழங் ப்படும். 

2.  லவடித்தல் 

 
குண்டுலவடிப்பு 
நடவடிக்ட   ோரணமோ  
லதோழிெோளர் ளுக்கு 
 ோயம் 

 

குண்டுலவடிப்பு நடவடிக்ட டய எச் ரிக்  
ட ரன் வடிவில் அெோரம் அடமப்பு திட்ட 
தளத்தில் ஈடுபடும். அதுமட்டுமின்ைி, 
லவடிகுண்டு நடவடிக்ட  குைிப்பிட்ட 
கநரத்தில் - மோடெ 5 மணி முதல் 
மோடெ 6 மணி வடர (அல்ெது 
கதடவப்படும் கபோலதல்ெோம்) 
திட்டமிடப்படும், இதனோல் ஊழியர் ள் 
ல யல்போட்டடப் பற்ைி அைிந்து 



ல ோள்வோர் ள். தளத்தில் புட பிடிப்பது 
தடடல ய்யப்படும் மற்றும் ட ட  
பெட  ள் தளத்தில் பல்கவறு 
இடங் ளில்  ோண்பிக் ப்படும். 

3.  லதோழிெோளர் ளின் 
திடரயிடல் 

 

சுரங்  நடவடிக்ட  ளில் 
லதோழிெோளர் டள 
கவடெக்கு 
அமர்த்துவதற்கு முன் 
அவர் ளின் உடல்நிடெ 
 ரிபோர்க் ப்படும் 

 

அவர் டள கவடெக்கு அமர்த்துவதற்கு 
முன் அடனத்து லதோழிெோளர் ளும் 
 ரிபோர்க் ப்பட்டு ஆகரோக் ியத்திற் ோ  
திடரயிடப்படும். 
இவர் டள பணியில் அமர்த்திய பின், 
ஆறு மோதங் ளுக்கு ஒருமுடை 
அவ்வப்கபோது மருத்துவ பரிக ோதடன 
ல ய்யப்படும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 மோற்று ளின் பகுப்போய்வு 

5.1 லபோது 

எந்தலவோரு திட்டத்டதயும் திட்டமிடுவதிலும் வடிவடமப்பதிலும் மோற்ைடீ்டின் பகுப்போய்வு ஒரு 
குைிப்பிடத்தக்  அம் மோகும். உற்பத்தி அதி பட் மோ வும், சுரங் ச் ல யல்போடு சுற்றுச்சூழலுக்கு 
உ ந்ததோ வும் ல ெவு குடைந்ததோ வும் இருக்கும் வட யில் மோற்று வழிடயத் கதர்ந்லதடுக்கும் 
கபோது ல ெவு பென் பகுப்போய்வு மற்ை அளவுருக் ளுடன் இடணந்து ல யல்பட கவண்டும். சுரங் த் 
திட்டம் மற்றும்  ண்ணிலவடி மூடல் திட்டம், சுரங் ம் மற்றும் புவியியல் துடை, புதுக்க ோட்டட 
மோவட்ட துடண இயக்குநர் அவர் ளோல் படிவம்-1 மற்றும் பிஎஃப்ஆர்  மர்ப்பிப்பதற்கு முன் ஒப்புதல் 
அளிக் ப்பட்டுள்ளது. 
21.03.2022 கததியிட்ட  டிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.8831/SEAC/ToR-1097/2021ஐப் போர்க் வும் 

 

5.1.1 மோற்று தளங் ள் மற்றும் சுரங்  லதோழில்நுட்பத்திற் ோன பகுப்போய்வு 

5.1.1.1 மோற்று தளம் 

முன்லமோழியப்பட்ட திட்டம்  ரடுமுரடோன  ல் குவோரியின் சுரங் மோகும், கமலும் அந்த பகுதிடய 
ஆய்வு ல ய்த பிைகு முன்லமோழியப்பட்டது. கவறு வோர்த்டத ளில் கூறுவதோனோல்,  னிமங் ள் 
 ிடடக்கும் மண்டெத்தில் இடவ ல யல்படுத்தப்படெோம். சுரங் த் லதோகுதி மோநிெ அர ோல் 
முதன்டமயோ  ஒதுக் ப்பட்டிருப்பதோல், அதற்கு மோற்ைோ  கவறு எந்த இடத்டதயும் ஆய்வு ல ய்து 
ஆய்வு ல ய்ய கவண்டிய நிடெ இல்டெ. 
 

5.1.1.2 மோற்று லதோழில்நுட்பம் 

லவற்ைிலபை கவண்டிய  னிமத்தின் (ROM) புவியியல் மற்றும் நிெப்பரப்பு அடமப்பு மற்றும் 
தின ரி/வருடோந்திர இெக்கு உற்பத்தி ஆ ியவற்டைப் லபோறுத்து திைந்த  ோஸ்ட் சுரங் மோனது 
ட முடையோ /அடர இயந்திரமயமோக் ப்பட்டதோ /இயந்திரமயமோக் ப்பட்டதோ  இருக் ெோம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



அட்டவடண 5 1: லதோழில்நுட்பம் மற்றும் பிை அளவுருக் ளுக் ோன மோற்று 

 

S. 

No. 
விவரங் ள் மோற்று விருப்பம் 1 

 

மோற்று விருப்பம் 2 
 

 ருத்துக் ள் 

 

1. லதோழில்நுட்பம் திைந்தலவளி 
இயந்திரமயமோக் ப்பட்ட 

சுரங் ம் 

 

திைந்தலவளி 
இயந்திரமயமோக் ப்பட்ட 

சுரங் ம் 

 

ஓப்பன் ோஸ்ட் 

இயந்திரமயமோக் ப்பட்ட 

துடளயிடுதல் மற்றும் பிளோஸ்டிங் 

ஆ ியடவ விரும்பப்படு ின்ைன. 

பென் ள்: 
லமட்டீரியல் இஷ்ெோர்ட் 
க ோகடோகமக்ட் தளர்வோனது 
மற்றும் அடத  ரியோன அளவில் 
ல ோண்டு வருதல். 
 

2. கவடெவோய்ப்பு உள்ளூர் 
கவடெவோய்ப்பு. 
 

அவுட்க ோர்ஸ் 

கவடெவோய்ப்பு 
 

உள்ளூர் கவடெ வோய்ப்பு 
விரும்பப்படு ிைது 

பென் ள்: 
நிதிச்  லுட  ளுடன் உள்ளூர் 
மக் ளுக்கு கவடெவோய்ப்டப 
வழங்கு ிைது 

குடியிருப்பு  ட்டிடம்/வடீு கதடவ. 

 

3. லதோழிெோளர் 
கபோக்குவரத்து 

லபோது கபோக்குவரத்து தனியோர் கபோக்குவரத்து 

 

லெம்பளக்குடி  ிரோமத்தில் இருந்து 

உள்ளூர் பணியோளர் ள் 

வரவடழக் ப்படுவோர் ள், அவர் ள் 

மிதிவண்டி அல்ெது  ோல் வழியோ  

சுரங் த்டத அடடவோர் ள். 

பென் ள்: 
கபோக்குவரத்து ல ெவு ள் மி க் 
குடைவோ கவ இருக்கும் 

 
4. லபோருள் 

கபோக்குவரத்து 

 

லபோது கபோக்குவரத்து தனியோர் கபோக்குவரத்து 

 

ஒப்பந்த அடிப்படடயில் 
லபோருள் ள் ெோரி ள் / 
தள்ளுவண்டி ள் மூெம் ல ோண்டு 
ல ல்ெப்படும் 

பென் ள்: 
இது மடைமு  கவடெவோய்ப்டப 
தரும். 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. தண்ணரீ் 

 

கடங் ர்  ப்டளயர் 
 

நிெத்தடி நீர்/ கடங் ர்  ப்டளக்கு முன்னுரிடம 
அளிக் ப்படும். லெம்பளக்குடி 
 ிரோமத்தில் இருந்து தண்ணரீ் 
லபைப்படும். 

 



6 சுற்றுச்சூழல்  ண் ோணிப்பு திட்டம் 

6.1 லபோது: 
இந்த அத்தியோயம் திட்டமிடப்பட்ட சுற்றுச்சூழல்  ண் ோணிப்பு திட்டத்டத உள்ளடக் ியது. தணிப்பு 
நடவடிக்ட  ளின் ல யல்திைடனக்  ண் ோணிப்பதற் ோன லதோழில்நுட்ப அம் ங் ளும் இதில் 
அடங்கும். 
 

 ட்டுப்போட்டு நடவடிக்ட  ளின் ல யல்திைடன அளவிட  ண் ோணிப்பு முக் ியம். சுற்றுச்சூழெின் 
நிடெடய மதிப்பிடுவதற்கு சுற்றுச்சூழல் அளவுருக் ளின் திட்டத்திற்குப் பின்  ண் ோணிப்பு முக் ிய 
முக் ியத்துவம் வோய்ந்தது.  ண் ோணிப்புத் திட்டம், திட்டத்தின் ல யல்போட்டின்  ோரணமோ  ஏற்படும் 
சுற்றுச்சூழல்  ீர்க ட்டடக்  ண்டைிவதற் ோன ஒரு குைி ோட்டியோ வும், சுற்றுச்சூழடெப் 
போது ோப்பதற் ோன தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்ட  டளத் கதர்ந்லதடுப்பதற்கும் உதவும். 
 

மோசுபோட்டடக்  ட்டுப்படுத்துவது கபோெகவ வழக் மோன  ண் ோணிப்பும் முக் ியமோனது, ஏலனனில் 
 ட்டுப்போட்டு நடவடிக்ட  ளின் ல யல்திைடன  ண் ோணிப்பதன் மூெம் மட்டுகம தீர்மோனிக்  
முடியும். திட்ட ஆதரவோளர் M/s Ecotech Labs Pvt Ltd ஐ ஆனது பிந்டதய திட்ட சுற்றுச்சூழல் 
 ண் ோணிப்பு (PPM) மற்றும் பல்கவறு ஒழுங்குமுடை அதி ோரி ளுக்கு  ரியோன கநரத்தில் இணக்  
அைிக்ட டய  மர்ப்பிப்பதற் ோ  வழங் ியுள்ளோர். 
 

எனகவ, சுற்றுச்சூழல் தரத்தில் ஏற்படும் மோற்ைங் டள  ணக் ில் எடுத்துக்ல ோள்வதற்கு 
சுற்றுச்சூழல் அளவுருக் ளின் வழக் மோன  ண் ோணிப்பு திட்டம் அவ ியம்.  ண் ோணிப்பின் 
கநோக் ங் ள்:- 

• திட்டமிடல் முடிவு ளின் ல யல்திைடனச்  ரிபோர்க் வும்; 
• ல யல்போட்டு நடடமுடை ளின் ல யல்திைடன அளவிடுதல்; 
•  ட்டரீதியோன மற்றும் லபருநிறுவன இணக் த்டத உறுதிப்படுத்துதல்; மற்றும் 

• எதிர்போரோத மோற்ைங் டள அடடயோளம்  ோணவும். 

 

அட்டவடண 6 1: சுற்றுச்சூழல்  ண் ோணிப்பு திட்டம் 

 

Parameters Sampling Frequency Location 

Air environment – 

Pollutants  

PM 10 

PM 2.5 

SO
2
 

NO
X
 

Lead in PM  

5 locations  24 hourly twice a week  

4 hourly.  

Twice a week, One non 

monsoon season  

 8 hourly, twice a week 

24 hourly, twice a week 

Project Site  

Pappanpatti Hindu 

Temple  

Neickunam Bus Stop  

Arangirampatti Govt 

School  

Sri Aladi Karuppar Kovil 

Noise  5 locations  24 hourly Once in  5 

locations  

Project Site  

Pappanpatti Hindu 

Temple  



Neickunam Bus Stop  

Arangirampatti Govt 

School  

Sri Aladi Karuppar Kovil 

Water  (Ground water)  

•  pH 

•  Temperature 

•  Turbidity 

•  Magnesium 

Hardness 

•  Total Alkalinity  

•  Chloride 

•  Sulphate  

• Fluoride  

• Nitrate 

• Sodium 

•  Potassium 

• Salinity 

•  Total nitrogen 

• Total Coliforms 

• Fecal Coliforms 

5 locations  Once in 5 locations  Project Site  

Pappanpatti Hindu 

Temple  

Neickunam Bus Stop  

Arangirampatti Govt 

School  

Sri Aladi Karuppar Kovil 

Water  (surface water)  

• pH 

•  Temperature 

•  Turbidity 

•  Magnesium 

Hardness 

•  Total Alkalinity  

•  Chloride 

•  Sulphate  

• Fluoride  

• Nitrate 

• Sodium 

•  Potassium 

• Salinity 

•  Total nitrogen 

• Total Coliforms 

• Fecal Coliforms 

Sample 

from 

nearby 

lakes/river  

One time Sampling  Pudhu Kanmai 

Soil  

(Organic matter, Texture, 

pH, Electrical Conductivity, 

Permeability, Water 

holding capacity, Porosity) 

5 locations Once in 5 locations  Project Site  

Pappanpatti Hindu 

Temple  

Neickunam Bus Stop  

Arangirampatti Govt 

School  

Sri Aladi Karuppar Kovil 

Ecology and biodiversity 

Study  

Study area 

covering 5 

km radius  

One time Sampling   



Socio- Economic study 

(Population, Literacy 

Level, employment, 

Infrastructure like school, 

hospitals & commercial 

establishments) 

Villages 

around 5 

km radius  

One time Sampling   

 

அட்டவடண 6 2: சுரங் த்தின் கபோது  ண் ோணிப்பு அட்டவடண 

 

S. No. Attributes Parameters Frequency Location 

1.  Ambient Air Quality at Mine Site 

& Fugitive Dust Sampling 

PM 10 

PM 2.5 

SO
2
 

NO
X
 

Once in a 

Month 

Project 

Site 

2.  Ground water Quality Drinking Water Parameters, 

As per IS - 10500: 2012 

Half yearly 

 

Project 

Site 

3.  Surface Water Quality Class will be assessed as per 

the CPCB Guidelines 

Half yearly 

 

Project 

Site 

4.  Soil Quality 

 

(Organic matter, Texture, pH, 

Electrical Conductivity, 

Permeability, Water holding 

capacity, Porosity) 

Half yearly 

 

Project 

Site 

5.  Noise Level Monitoring Noise level in dB(A) 

Quaterly/half yearly 

Half yearly 

 

Project 

Site 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 கூடுதல் ஆய்வு ள் 

7.1 லபோது 

இந்த அத்தியோயம் கூடுதல் ஆய்வு ளின் விவரங் டள உள்ளடக் ியது. இடர் மதிப்படீு, கபரிடர் 

கமெோண்டம, லபோது வி ோரடண, மறுவோழ்வு மற்றும் மீள்குடிகயற்ைம். 

 

7.1.1 லபோது வி ோரடண: 

முன்லமோழியப்பட்ட சுரங் த் திட்டம் 1(a)  ீழ் வருவதோல், வட  B1 -  ிளஸ்டர் டமனிங் 

(தற்கபோது உள்ள குவோரி ள் திரு. எஸ்.ரவி -1.71.0 லெக்கடர், திரு. ஏ.எம்.க வியர் - 2.00.0 

லெக்கடர், உத்கத  குவோரி ள் - திரு எம்.ல ல்வரோணி - 1.50.5 லெக்கடர், குத்தட  

 ோெோவதியோன குவோரி ள்–க .சுப்புெட்சுமி – 1.81.5 லெக்கடர், எம்.ஏ.முரு ப்பன் – 1.00.0 

லெக்கடர். தற்கபோதுள்ள / குத்தட   ோெோவதியோன / உத்கத  குவோரி ளின் லமோத்த அளவு 8.03 

லெக்கடர் 

 

எனகவ சுற்றுச்சூழல் தோக்  மதிப்படீு அைிவிப்பு 2006 இன் 7(III) இன்  ீழ் மற்றும் அதன் 

அடுத்தடுத்த திருத்தங் ளின்  ீழ், திட்டம் லபோது ஆகெோ டனடய உள்ளடக் ியது மற்றும் 

புதுக்க ோட்டட மோவட்டத்தில் மோநிெ மோசுக்  ட்டுப்போட்டு வோரியம் (TN)  ீழ் நடத்தப்படும். அதன் 

நடவடிக்ட  ள் இறுதி சுற்றுச்சூழல் தோக்  மதிப்படீு அைிக்ட யில் இடணக் ப்படும். 

 

7.1.2 இடர் மதிப்படீு: 

சுரங் த் திட்டங் ள் லவற்ைி ரமோ  இருக் , அது உற்பத்தித் கதடவ டள மட்டும் பூர்த்தி ல ய்ய 

கவண்டும், ஆனோல் அடனத்து லதோழிெோளர் ளுக்கும் மி  உயர்ந்த போது ோப்பு தரத்டத பரோமரிக்  

கவண்டும். லதோழில்துடையோனது அபோயங் டளக்  ண்டைிந்து, அதனுடன் லதோடர்புடடய 

அபோயங் டள மதிப்பிட கவண்டும் மற்றும் அபோயங் டளத் தோங் க்கூடிய நிடெக்குத் லதோடர்ந்து 

ல ோண்டு வர கவண்டும். சுரங் த் லதோழிெோளர் ளுக்கு  ணி மோன போது ோப்பு ஆபத்து உள்ளது. 

சுரங் ங் ளில் உள்ள போது ோப்பற்ை நிடெ ள் மற்றும் நடடமுடை ள் பெ விபத்துக் ளுக்கு இட்டுச் 

ல ல் ின்ைன மற்றும் மனித உயிர் ளுக்கு இழப்பு மற்றும்  ோயங் டள ஏற்படுத்து ின்ைன, 

உடடடம டள க தப்படுத்து ின்ைன, உற்பத்திக்கு இடடயூறு ஏற்படுத்து ின்ைன ஆபத்து. 

ஆபத்து டள முற்ைிலுமோ  அ ற்ை முடியோது, எனகவ விபத்து அபோய அளடவ அளவு அல்ெது 



தரமோன முடையில் வழங்குவதற்கு  ோத்தியம் என வடரயறுத்து மதிப்பிட கவண்டிய அவ ியம் 

உள்ளது. 

 

7.1.3 ஆபத்டத அடடயோளம்  ோணுதல் 

7.1.3.1 லவடிக்கும் முடை: 

குவோரி நடடமுடை ள் ஓபன் ோஸ்ட் அடர இயந்திரமயமோக் ப்பட்ட முடையுடன் இடணந்து, கஜக் 

கெமர் துடளயிடுதல் மற்றும் லவடித்து  ிதறும் விடளடவப் பயன்படுத்தி  ரடுமுரடோன  ல்டெ 

தளர்த்தும் சுரங் த்டதப் பயன்படுத்தி கமற்ல ோள்ளப்படும். 

 

7.1.3.2 துடளயிடுதல் மற்றும் லவடித்தல்: 

துடளயிடுதல் மற்றும் லவடித்தல் அளவுருக் ள் பின்வருமோறு: 

 

துடள விட்டம் 30-32 mm 

துடள ளுக்கு இடடயில் 
இடடலவளி 

60 cms 

ஆழம் 1 to 1.5 m 

துடளயின் வடிவம் Zigzag 

துடள ளின்  ோய்வு 

 

70° from Horizontal 

தோமத லடட்டகனட்டர் ளின் 
பயன்போடு 

 

25 milli-second delays 

லவடிக்கும் உரு ி 
 

“Detonating” Cord 

 

அ. பயன்படுத்தப்படும் லவடிலபோருட் ளின் வட  ள்: 

 ரடுமுரடோன  ல்டெ அ ற்றுவதற்கும் லவற்ைி லபறுவதற்கும் 25 மிமீ ஸ்ெரி லவடிமருந்து ளின் 

 ிைிய டயோடவ உடடக்  மற்றும் ெவீிங் விடளடவப் பயன்படுத்த பரிந்துடரக் ப்படு ிைது. 

ஆழமோன துடளயிடல் அல்ெது முதன்டம லவடிப்பு எதுவும் முன்லமோழியப்படவில்டெ. 

 

பி. குண்டுலவடிப்பு  ோரணமோ  நிெ அதிர்டவக் குடைக்  முன்லமோழியப்பட்ட நடவடிக்ட  ள்: 

குவோரியோனது அரு ிலுள்ள  ிரோமங் ளில் இருந்து 1.5  ிமீ லதோடெவில் உள்ளது. நிெ அதிர்வு 

மற்றும் போடை பைப்படதக் குடைக்   ட்டுப்படுத்தப்பட்ட லவடிகுண்டு நடவடிக்ட  ள் 



பின்பற்ைப்படும். ஆழமற்ை ஆழத்தில் ஜோக்ெோம்மர் துடளயிடுதல் மற்றும் லவடித்தல் ஆ ியடவ 

குடைந்தபட்  லவடிமருந்து டளப் பயன்படுத்தி கமற்ல ோள்ள பரிந்துடரக் ப்படு ிைது. 

துடள ளின் விட்டம் = 32-36 மிமீ 

தூள்  ோரணி = 6 முதல் 7 டன் ள்/ ிகெோ லவடிலபோருட் ள் 

ஆழம் = 1 முதல் 1.5 மீ 

 ோர்ஜ்/கெோல் = 140  ிரோம் 25 மிமீ டயோ  ோர்ட்ரிட்ஜ் 

ப ல் கநரத்தில் லவடித்தது = மோடெ 5 முதல் 6 மணி வடர (அல்ெது கதடவப்படும் 

கபோலதல்ெோம்) 

 

லவடிக்கும் கபோது எடுக்  கவண்டிய க மிப்பு மற்றும் போது ோப்பு நடவடிக்ட  ள்:  ிைிய அளவிெோன 

குண்டுலவடிப்டபச் ல ய்வதற்கு ஆதரவோளர் அங் ீ ரிக் ப்பட்ட லவடிலபோருள் ஏலஜன் ிடய 

ஈடுபடுத்துவோர் கமலும் அது திைடமயோன மற்றும்  ட்டப்பூர்வ ஃகபோர்கமன்/பர்மிட் டமன்ஸ் 

கமெோளரோல் கமற்போர்டவயிடப்படும். 

 

 னர  இயந்திரங் ள்: முன்லமோழியப்பட்ட பகுதியில் பின்வரும்  னர  இயந்திரங் ள் பயன்படுத்தப்படும்: 

• சுரங் த்திற் ோ  - 1.2  ம் பக்ல ட் திைன் ல ோண்ட அ ழ்வோரோய்ச் ி (ரோக் பிகரக் ர் 

இடணப்புடன்), ஜோக் கெமர்ஸ் (25.5 மிமீ டயோ) 6 எண் ள். 

• ஏற்றும் உப ரணங் ள் - 1.2  ம் பக்ல ட் ல ோள்ளளவு ல ோண்ட அ ழ்வோரோய்ச் ி (பக்ல ட் 

இடணப்புடன்) 

• கபோக்குவரத்து (சுரங் த்திற்குள் மற்றும் சுரங் த்தில் க ருமிடத்திற்கு உட்பட) - டிப்பர் 2 10 

M.T திைன் ல ோண்ட (குவோரியிெிருந்து கதடவப்படும் மக் ள் மற்றும் உள்ளூர் 

 ிரஷர் ளுக்கு) 

அ. ஆபத்து: 

பிை  னர  வோ னங் டளப் பயன்படுத்தி லவட்டிலயடுக் ப்பட்ட  னிமங் டளக் ல ோண்டு ல ல்லும் 

கபோது ஏற்படும் லபரும்போெோன விபத்துக் ள் இயந்திரக் க ோளோறு ள் மற்றும் மனித தவறு ளோல் 

ஏற்படு ின்ைன. 

பி. ஆபத்டதக் குடைப்பதற் ோன தணிப்பு நடவடிக்ட  ள் 

• ஏற்றும் கநரத்தில் அ ழ்வோரோய்ச் ியின் சுற்ைளவிற்குள் யோரும் அனுமதிக் ப்பட மோட்டோர் ள். 

• டிப்பர் ள்/டிரக்கு ள் ஏற்றும் உப ரணங் ளுக்கு அரு ில் நின்று, அதில்   தி 

நிரப்பப்படும்கபோது முழுடமயோ  பிகரக் ல ய்யப்படும். 



• லதோழிெோளர் ளின் பணிச்சூழெியல் நிடெக்கு ஏற்ைவோறு ஏற்றுதல் ல யல்போடு  ீழ் நிடெக்கு 

ல ோண்டு வரப்படும். 

• லதோழிெோளர் ளுக்கு லெல்லமட், ட யுடை ள் மற்றும் போது ோப்பு  ோெணி ள் 

வழங் ப்படும்; ஏற்றுதல் மற்றும் இைக்குதல் நடவடிக்ட  ள் ப ல் கநரத்தில் மட்டுகம 

கமற்ல ோள்ளப்படும் 

• அடனத்து சுரங்  இயந்திரங் ளும் தவைோமல் பரோமரிக் ப்பட்டு, பிகரக்கு ள், விளக்கு ள் 

மற்றும் ெோரன் ள் கபோன்ைவற்டைச்  ரிபோர்த்து, திைடமயோன ல யல்போட்டில் 

டவக் ப்படும். 

 

7.1.4 முன்லமோழியப்பட்ட சுரங் த்தில் உள்ள அபோயத்திற் ோன லபோதுவோன முன்லனச் ரிக்ட  

நடவடிக்ட  ள்: 

• கமகெ உள்ள ஆபத்து/கபரழிடவக்  வனிப்பதற் ோ , பின்வரும்  ட்டுப்போட்டு நடவடிக்ட  ள் 

கமற்ல ோள்ளப்படும்: 

• சுரங் ச்  ட்டம், 1952, லமட்டோெிஃலபரஸ் டமன்ஸ் ஒழுங்குமுடை, 1961 மற்றும் சுரங்  

விதி ள், 1955 ஆ ியவற்ைின் அடனத்து போது ோப்பு முன்லனச் ரிக்ட  ள் மற்றும் விதி ள் 

அடனத்து சுரங்  நடவடிக்ட  ளின் கபோதும்  ண்டிப்போ  பின்பற்ைப்படும்; 

• அங் ீ ரிக் ப்படோத நபர் ளின் நுடழவு தடட ல ய்யப்படும்; 

• ECC மற்றும் சுரங் ப் பகுதியில் தீயடணப்பு மற்றும் முதலுதவி ஏற்போடு ள்; 

• போது ோப்பு பூட், லெல்லமட்,  ண்ணோடி கபோன்ை அடனத்து போது ோப்பு உப ரணங் ளின் 

ஏற்போடு ளும் லதோழிெோளர் ளுக்குக்  ிடடக்கும் (14 எண் ள்) மற்றும் அவற்ைின் 

பயன்போட்டிற் ோன வழக் மோன ஆய்வு; 

• நி ழ்வின் கபோது, முதெில்  ோயமடடந்த நபருக்கு சுரங் ப் பகுதியில் உள்ள மூத்த 

போது ோப்பு அலுவெ த்தோல் முதலுதவி வழங் ப்படும். சுரங் ச்  ட்டம்-1952 விதி-23ன்படி 

விபத்து குைித்த அைிவிப்டப போது ோப்பு அதி ோரி வழங்குவோர்; 

• போது ோப்பு அதி ோரி (500மீ சுற்ைளவில் உள்ள 3 சுரங் ங் ளுக்கு லபோதுவோனது) கமெோண்டம 

மோவட்ட அதி ோரி ள்/DGMS கபோன்ைவற்றுக்கு இடடகயயோன ஒருங் ிடணப்புக்கு 

லபோறுப்போவோர். MMR 1961 இன் விதி-181 இன் படி லபோது போது ோப்பு குைித்து, “எந்தலவோரு 

நபரும் அெட் ியமோ கவோ அல்ெது முழுடமயோ  ல ய்யகவோ கூடோது. சுரங் த்தில் உள்ள 



உயிருக்க ோ அல்ெது உடலுக்க ோ ஆபத்டத ஏற்படுத்துதல், அல்ெது அெட் ியப்படுத்துதல் 

அல்ெது சுரங் ம் அல்ெது அங்கு பணிபுரியும் நபர் ளின் போது ோப்புக்கு கதடவயோன எடதயும் 

ல ய்வடத முழுவதுமோ  புைக் ணித்தல்”. லதோழிெோளர் ளுக்கு போதணி ள் மற்றும் 

போது ோப்பு தடெக் வ ங் ள் வழங் ப்படும்; 

• என்னுடடய மு ங் டள சுத்தம் ல ய்வது லதோடர்ந்து ல ய்யப்படும்; 

• லவடிமருந்து டளக் ட யோளுதல்,  ோர்ஜ் ல ய்தல் மற்றும் லவடித்தல் ஆ ியடவ மி வும் 

திைடமயோன லதோழிெோளர் ளோல் மட்டுகம கமற்ல ோள்ளப்படும்; 

• உற்பத்தியோளரின் வழி ோட்டுதல் ளின்படி அடனத்து சுரங்  உப ரணங் ளின் வழக் மோன 

பரோமரிப்பு மற்றும் க ோதடன; 

• இழுத்துச் ல ல்லும்  ோடெ ளில் தண்ணரீ் லதளித்து தூ ிடய அடக்குதல்; 

 

7.1.5 போது ோப்புக் குழு: 

போது ோப்பு விதி ள்/  ட்ட விதி ளின் இணக் ம் திைம்பட ல யல்படுத்தப்படுவது உறுதி 

ல ய்யப்படும். சுரங் ச்  ட்டத்தின் கதடவ மற்றும் அவர் ளின்  டடம ள் மற்றும் லபோறுப்பு டளப் 

பூர்த்தி ல ய்வதில் போது ோப்பு அதி ோரி ஈடுபடுத்தப்படுவோர். லதோழிெோளர் ளின் அபோய ரமோன 

நிடெடம ள் மற்றும் போது ோப்பற்ை ல யல் டளக்  ண்டைிதல் மற்றும் திருத்தச் ல யல் ளுக் ோன 

ஆகெோ டன ள், போது ோப்புத் தணிக்ட  நடத்துதல், பயிற் ித் திட்டங் டள ஒழுங் டமத்தல் 

மற்றும் லதோழில் ோர் போது ோப்பு மற்றும் சு ோதோரம் லதோடர்போன பல்கவறு பிரச் ிடன ளில் 

லதோழில்முடை நிபுணர் ஆகெோ டன டள வழங்குவதற்கு போது ோப்பு அதி ோரி லபோறுப்போவோர். 

பணியோளர் ள் மற்றும் ஒப்பந்ததோரர் ளுக்கு அவ்வப்கபோது போது ோப்பு பயிற் ி அளிக் ப்படும். 

 

7.1.6 அவ ரக்  ட்டுப்போட்டு டமயம் 

அவ ரநிடெடய ட யோள அவ ர  ட்டுப்போட்டு டமயம் வழங் ப்படும். இதில் தள முதன்டமக் 

 ட்டுப்போட்டோளர், முக் ியப் பணியோளர் ள் மற்றும் தீயடணப்பு மற்றும்  ோவல் துடை உயர் 

அதி ோரி ள்  ெந்து ல ோள்வோர் ள்.  ம்பவக்  ட்டுப்படுத்தி மற்றும் பணியின் பிை பகுதி ள் மற்றும் 

லவளியில் இருந்து த வல் மற்றும் திட  டளப் லபைவும் அனுப்பவும் இந்த டமயம் 

லபோருத்தப்பட்டிருக்கும். அவ ர ோெ  ட்டுப்போட்டு டமயம் குடைந்த ஆபத்துள்ள பகுதியில் 

அடமக் ப்படும். இந்த லபோதுவோன அவ ர ோெ  ட்டுப்போட்டு டமயம் 500மீ சுற்ைளவில் உள்ள 

சுரங் ங் ளுக்கு பயன்படுத்தப்படும். 



7.2 கபரிடர் கமெோண்டம: 

 ிறு  னிம சுரங்  திட்டங் ளுடன் லதோடர்புடடய  ல் விஷயத்தில்  ோத்தியமோன அபோயங் ள் 

பைக்கும் போடை, குழியின் அதிர்வு கதோல்வி,  ரிவு மற்றும்  ழிவு ள், கபோக்குவரத்து  ோரணமோ  

ஏற்படும் விபத்து ள். சுரங் ம் மற்றும் அதனுடன் லதோடர்புடடய ல யல்போடு ள் பணியோளர் ள் 

மற்றும் லபோதுமக் ள் இருவருக்கும் பெ  ோத்தியமோன அபோயங் ளுடன் லதோடர்புடடயது. சுரங் ம் 

மற்றும் பணியோளர் ளின் போது ோப்பு சுரங்  விதி ள் மற்றும் ஒழுங்குமுடை ளோல் 

 வனிக் ப்படு ிைது, இது போது ோப்பிற் ோன வகுக் ப்பட்ட நடடமுடை ளுடன் நன்கு 

வடரயறுக் ப்பட்டுள்ளது, இது  வனமோ  பின்பற்ைப்படும் கபோது, மனிதவளத்திற்கு மட்டுமல்ெ, 

இயந்திரங் ள் மற்றும் பணிச்சூழலுக்கும் போது ோப்பு உறுதி ல ய்யப்படு ிைது. 

 

7.2.1 தளத்தில் முன்லமோழியப்பட்ட சுரங் ங் ளுக் ோன அவ ர கமெோண்டம திட்டம்- ஆஃப்ட ட் 

அவ ர தயோர்நிடெ திட்டம்: 

சுரங்  நடவடிக்ட யோல் ஏற்படும் விபத்து ள் அல்ெது எதிர்போரோத நி ழ்வு ள் மற்றும் இயற்ட  

கபரிடர் டள ட யோள்வதற் ோன நடடமுடை டள அவ ர ோெ திட்டம் விவரிக் ிைது. பிை 

உற்பத்தி/சுரங் த் திட்டங் ளில் ஏற்பட்ட விபத்து ளின் அனுபவம் இந்தத் திட்டத்டதத் 

தயோரிப்பதற்குக்  ருதப்படு ிைது. இந்த அவ ர ோெ திட்டம் அவ்வப்கபோது மதிப்போய்வு ல ய்யப்பட்டு 

மோற்ைியடமக் ப்பட கவண்டும். அவ ர ோெ மோதிரி பயிற் ி ளின் அவதோனிப்பு ள் மற்றும் 

உண்டமயோன அவ ரநிடெ டள ட யோளும் அனுபவத்தின் அடிப்படடயிலும் இது மோற்ைப்பட 

கவண்டும். 

இந்த ஆன்ட ட் - ஆஃப்ட ட் அவ ரத் திட்டத்தின் முக் ிய கநோக் ங் ள்: 

• அவ ரநிடெடயத் தவிர்க்  கதடவயோன முன்லனச் ரிக்ட  மற்றும் தடுப்பு 

நடவடிக்ட  டள எடுக் . 

 

 

எந்தலவோரு அவ ரத் திட்டத்தின் முக் ிய கநோக் மும் அவ ர ோெ சூழ்நிடெ டளத் தடுப்பதோ  இருக்  

கவண்டும். 

பின்வரும் இயற்ட யின் அவ ரநிடெ டளக் ட யோள மனிதவளத்டதப் பயிற்றுவித்தல்: 

• ஆன்ட ட் (எம்எல் எல்டெக்குள்) 

• ஆஃப்ட ட் (ML எல்டெக்கு லவளிகய) 

 



7.3.2 ஆன்ட ட் ஆஃப்-ட ட் அவ ரத் திட்டம்: 

1-அவ ரநிடெ  ோரணமோ : 

• தீ 

• லவடிப்பு 

• சுரங்  விளிம்பு ளில் மனிதனோல் ஏற்பட்ட  ரிவு  ம்பந்தப்பட்ட லபரிய விபத்து ள். 

• போம்பு  டித்தல், கதனகீ் ளின் தோக்குதல் அல்ெது  ோட்டு விெங்கு ளின் தோக்குதல். 

 

2-இயற்ட  கபரிடர் ளோல் ஏற்படும் கபரழிவு ள்: 

• இயற்ட  நிெச் ரிவு டள உள்ளடக் ிய லவள்ளம்/  னமடழ. 

• நிெநடுக் ம் 

• சூைோவளி 

• மின்னல் 

 

7.3.3 அவ ரத் திட்டம்: 

• ஏகதனும் அவ ரநிடெ ஏற்பட்டோல் சுரங் ப் பணி ள் உடனடியோ  நிறுத்தப்பட கவண்டும். 

அவ ர கநரத்தில் ட ரன் ஒெிக் ப்படும். 

• ஒரு அவ ர அல ம்பிளி போயின்ட் உருவோக் ப்படும் மற்றும் அடனத்து லதோழிெோளர் ளும் 

போர்டவயோளர் ள் அல்ெது ஒப்பந்ததோரர் டள  ட்ட டப புள்ளிடய அணு  

வழி ோட்டுவோர் ள். 

• அவ ர வோ னம் (ஆம்புென்ஸ்) அரு ிலுள்ள இடத்தில், மூன்று சுரங் ங் ளுக்கு 

அரு ோடமயில் இருக்கும் மற்றும் அவ ர ோெ ட ரன் ஊதும்கபோது அவ ர  ட்டுப்போட்டு 

டமயத்திற்கு விடரந்து ல ல்லும். அவ ர ோெ வோ னத்தின் ஓட்டுநர்  ம்பவக் 

 ட்டுப்போட்டோளர்/தள முதன்டமக்  ட்டுப்போட்டோளரின் வழிமுடை டளப் பின்பற்றுவோர். 

•  னமடழ, லவள்ளம், பூ ம்பம் மற்றும் சூைோவளி கபோன்ை இயற்ட  கபரிடர் ளின் கபோது 

எடுக்  கவண்டிய முன்லனச் ரிக்ட  நடவடிக்ட  ள் குைித்து லதோழிெோளர் ளுக்கு பயிற் ி 

அளிக் ப்படும். 

• சுரங் ங் ளில் இருந்து அல ம்பிளி போயிண்ட் அல்ெது கவறு ஏகதனும் போது ோப்போன இடம் 

வடர அடனத்து தப்பிக்கும் வழி ள் உருவோக் ப்பட்டு, சுரங் ப் பகுதியில் பெ இடங் ளில் 

தப்பிக்கும் திட்டம்  ோட்டப்படும். 

 



7.3.4 அவ ரக்  ட்டுப்போடு: 

• சுரங்  நடவடிக்ட  டள நிறுத்துதல்: அெோரம் அல்ெது ட ரடன எழுப்புதல், அடதத் 

லதோடர்ந்து மின் ோர விநிகயோ த்டத உடனடியோ ப் போது ோப்போ  நிறுத்துதல் மற்றும் 

போதிக் ப்பட்ட பகுதி டளத் தனிடமப்படுத்துதல். 

•  ோயமடடந்தவர் ளுக்கு  ி ிச்ட : முதலுதவி மற்றும்  ோயமடடந்த நபர் ளுக்கு 

மருத்துவமடனயில் அனுமதித்தல் 

• சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ல ோத்துக் டளப் போது ோத்தல்: தணிப்பின் கபோது, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 

ல ோத்துக் ளில் ஏற்படும் போதிப்பு டள முடிந்தவடர தடுக்  முயற் ி ள் கமற்ல ோள்ளப்படும். 

• அடனத்து ஆதோரங் டளயும் பதிவு டளயும் போது ோத்தல்: அவ ரநிடெக் ோன உண்டமயோன 

 ோரணங் டள முழுடமயோ  ஆய்வு ல ய்ய இது ல ய்யப்படும். 

• ல யல்போடு டள மறுலதோடக் ம் ல ய்வதற்கு முன் பணியோளர் ளின் போது ோப்டப உறுதி 

ல ய்தல்: பணிடய மறுலதோடக் ம் ல ய்வதற்கு முன் பணிச்சூழல் போது ோப்போ  இருப்படத 

உறுதில ய்ய கதடவயோன முயற் ி ள் கமற்ல ோள்ளப்படும். 

 

7.3 இயற்ட  வள போது ோப்பு 

வளோ த்தில் இயற்ட  வளங் ள் இல்டெ. உத்கத  சுரங்  குத்தட  பகுதியில் எரி க்திக் ோன 

போது ோப்பு உத்தி ள் பின்பற்ைப்படும். அரு ிலுள்ள நீர்நிடெ ளில் ஏற்படும் போதிப்பு டளத் தடுக்  

அத்தியோயம் 5 இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி லபோருத்தமோன தணிப்பு நடவடிக்ட  டள 

கமற்ல ோள்வதன் மூெம் சுரங் த்தின் மோசுபோடு ள் குடைக் ப்படும். திட்டப் பகுதியில் இருந்து 

லவளிகயறும் நீர்நிடெ ள் அரு ில் உள்ள நீர்நிடெ ளுக்குள் விடப்படோது. 

 

7.4 மீள்குடிகயற்ைம் மற்றும் மறுவோழ்வு: 

முன்லமோழியப்பட்ட சுரங்  குத்தட  பகுதி Tmt. எம்.ல ல்வரோணியின் தனியோர் நிெம். திட்டப் பகுதி 

மற்றும் அரு ிலுள்ள பகுதி ளுக்குள் மக் ள் இடம்லபயர்வு இல்டெ, எனகவ மறுவோழ்வு & 

மீள்குடிகயற்ைம் லபோருந்தோது. 

 

 

 

 

 



8 திட்டப் பயன் ள் 

8.1 லபோது 

இந்த அத்தியோயம் உள்ளோட் ி, சுற்றுப்புைம், பிரோந்தியம் மற்றும் கத ம் முழுவதற்கும் ஏற்படும் 

நன்டம டள உள்ளடக் ியது. இது லபௌதீ  உள் ட்டடமப்பு,  மூ  உள் ட்டடமப்பு, கவடெ 

வோய்ப்பு மற்றும் பிை உறுதியோன பென் டள கமம்படுத்துவதன் மூெம் பென் ளின் விவரங் டள 

லவளிப்படுத்து ிைது. 

 

8.1.1 உடல் நென் ள் 

முன்லமோழியப்பட்ட திட்டத்தின் திைப்பு, அரு ிலுள்ள பகுதி ளில் பின்வரும் லபௌதீ  உள் ட்டடமப்பு 

வ தி டள கமம்படுத்தும்: 

 

அ.  ந்டத:  ட்டுமோனத்திற் ோன பயனுள்ள லபோருளோதோர வளத்டத உருவோக்குதல். கதடவ 

விநிகயோ   ங் ிெி  ோரணமோ , கதோண்டப்பட்ட  னிமங் ள் ( ரடுமுரடோன  ல் &  ரடள) 

 ந்டதயில் மெிவு விடெயில் விற் ப்படும். 

 

பி. உள் ட்டடமப்பு: கதோண்டப்பட்ட  ரடுமுரடோன  ல்  ோடெ ள்,  ட்டிடம் மற்றும்  ட்டுமோனத் 

திட்டங் ள், போெங் ள் அடமப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும். 

 

c. பசுடம அட்டட மற்றும் பசுடமப் பட்டட கமம்போடு கமம்படுத்துதல்: மீட்புத் திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியோ , சுரங்  குத்தட ப் பகுதியின் போது ோப்பு எல்டெயில் (0.21.0 லெக்கடர்) பூர்வ ீ மர 

இனங் ள் நடப்படும். கவ மோ  வளரக்கூடிய மற்றும் நல்ெ இடெ மடைப்பு ல ோண்ட மரங் ளின் 

லபோருத்தமோன  ெடவயோனது பசுடம மண்டெத்டத உருவோக்  ஏற்றுக்ல ோள்ளப்படும். சுரங் த் 

திட்ட  ோெத்தில் 80 எண்ணிக்ட யிெோன பூர்வ ீ இனங் ள் மற்றும்  ிெ பழம்தரும் மற்றும் 

மருத்துவ மரங் டள நடவு ல ய்ய உத்கத ிக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 



8.2  மூ  நன்டம ள் 

இப்பகுதியில் உள்ள சுரங் ம்  ிரோமப்புை கவடெவோய்ப்டப உருவோக்கும். ஆய்வுப் பகுதியிலுள்ள 

 ிரோமங் ளின் லபோருளோதோர நிடெடம ள் மி வும்  ோதோரணமோ  இருப்படத தளப் போர்டவயின் 

கபோது அவதோனிக்  முடிந்தது. உத்கத  சுரங் த்தின் வளர்ச் ிக்குப் பிைகு, இது உள்ளூர் மக் ளின் 

வோழ்வோதோரத்டத கமம்படுத்துவகதோடு மடைமு  கவடெ வோய்ப்பு டளயும் வழங்கும். இப்பகுதியின் 

உள் ட்டடமப்பு கமம்போட்டிற் ோன  ரடுமுரடோன  ற் ள் உள்ளூர்  ந்டத ளில் இருந்து நியோயமோன 

குடைந்த விடெயில்  ிடடக்கும். 

 

CER இன் ஒரு பகுதியோ , 5 ெட் ம் ரூபோய் ஒதுக் ப்படும். ல யல்படுத்தப்பட கவண்டிய விரிவோன 

நி ழ்ச் ி நிரல் வகுக் ப்பட்டுள்ளது. திட்டத்தின் முக் ிய அம் ங் ள் பின்வருமோறு: 

 லெம்பளக்குடி  ிரோமத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளி ளுக்கு விடளயோட்டு வ தி டள 

கமம்படுத்துதல் மற்றும்  ழிப்படை, தண்ணரீ் வடி ட்டி வ தி டள வழங்குதல். 

 

8.3 திட்டச் ல ெவு / முதலீட்டு விவரங் ள் 

(அ) திட்ட ல ெவு / முதலீட்டு ல ெவு: 

 

Sl. No 
விவரங் ள் விடெ ெட் ங் ள் 

i) நிெத்தின் விடெ 13,00,000 

ii) லதோழிெோளர் ள் 

ல ோட்டட  
                  1,00,000 

iii) சு ோதோர வ தி 80,000 

iv) ஃலபன் ிங் 50,000 

லமோத்தம் 15,30,000 

(ஆ) ல ெவு/ உற்பத்தி ல ெவு 

      இயந்திரச் ல ெவு: 30,00,000 

 

 

 

 



(c ) சுற்றுச்சூழல் தோக்  மதிப்படீு ல ெவு: 

 

S. No. விவரங் ள் ல ெவு in (Rs.) 

1 லதோழிெோளர் ளுக்கு குடிநீர் வ தி 1,20,000 

2 போது ோப்பு  ருவி ள் 50,000 

3 தண்ணரீ் லதளித்தல் 80,000 

4  ோடு வளர்ப்பு 30,000 

5 நீர் தர க ோதடன 40,000 

6  ோற்ைின் தர க ோதடன 40,000 

7  த்தம்/அதிர்வு க ோதடன 30,000 

 லமோத்தம்      3,70,000 

முதலீட்டு ல ெவு = ரூ.15,30,000/- 

ல யல்போட்டு ல ெவு = ரூ.30,00,000/- 

லமோத்த EMP ல ெவு = ரூ. 3,70,000/- 

லமோத்த திட்டச் ல ெவு = ரூ. 49,00,000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 சுற்றுச்சூழல் கமெோண்டம திட்டம் 

9.1 அைிமு ம் 

இந்த அத்தியோயம் சுற்றுச்சூழல் கமெோண்டமத் திட்டத்டத (EMP) விரிவோ  முன்டவக் ிைது, இதில் 

நிர்வோ  மற்றும் லதோழில்நுட்ப அடமப்பு, EMP இன் சுருக்  அணி, EMP ஐ ல யல்படுத்துவதற் ோன 

ல ெவு, பல்கவறு சுரங்  நடவடிக்ட  ளின் கபோது மற்றும் திட்டத்தின் ல ெவு மதிப்படீு ளில் 

அதற் ோன ஏற்போடு ள் ஆ ியடவ அடங்கும். இந்த அத்தியோயம் முன்லமோழியப்பட்ட  ண் ோணிப்பு 

திட்டம் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ட  டள திைம்பட ல யல்படுத்துவதற் ோன நிறுவனங் ளுக்கு 

இடடகயயோன ஏற்போடு டள விவரிக் ிைது. 

 

9.2 வழீ்ச் ி 

புதுக்க ோட்டட சுரங்  மற்றும் புவியியல் துடையோல் அங் ீ ரிக் ப்பட்ட சுரங் த் திட்டத்தின்படி 

திைந்தலவளி அடர இயந்திரமயமோக் ப்பட்ட சுரங்  முடையில் துடளயிடுதல் மற்றும் லவடித்தல் 

மூெம் சுரங் ம் கமற்ல ோள்ளப்படும். டவப்புத்லதோட க்கு கமல் தளர்வோன அடுக்கு ள் எதுவும் 

இல்ெோததோல் (அ ழோய்வு ல ய்யப்பட கவண்டிய  னிமங் ள்) வழீ்ச் ி/ ரிவு கதோல்வி ள் 

எதிர்போர்க் ப்படுவதில்டெ. லபஞ்ச் உயரம்  ரோ ரியோ  5 மீ இருக்கும். தனிப்பட்ட லபஞ்ச்  ோய்வு 

 ிடடமட்டத்திெிருந்து 600 இல் டவக்  முன்லமோழியப்பட்டது. கமலும், சுரங் ப் போது ோப்பு 

இயக்குநரோல் பரிந்துடரக் ப்பட்ட வழி ோட்டுதல் ளின்படி அடனத்து போது ோப்புத் 

தரங் ளும்/போது ோப்பு ளும் ல யல்படுத்தப்படும். 

 

9.3 சுரங்  வடி ோல் 

9.1.1 புயல் நீர் கமெோண்டம 

நிெவும் தள நிடெடம ள் லதோடர்போ  பின்வரும் நடவடிக்ட  ள் எடுக் ப்படும். 

• புயல் நீர் வடி ோல் ள் 1m x 1m அளவுள்ள வண்டல் லபோைி ளுடன் சுரங் ப் பகுதியிெிருந்து 

லவளிகயறும்  ழிவு டள க  ரிக் வும் குழிக்குள் திருப்பிவிடவும் குழி பகுதியின் சுற்ைளவு 

முழுவதும் லபோருத்தமோ  அடமக் ப்படும். 

• சுரங்  குத்தட  பகுதிக்கு அரு ில் இருக்கும் வடி ோல் அடமப்டப  ீர்குடெக் ோமல் இருக்  

அடனத்து நடவடிக்ட  ளும் எடுக் ப்படும். 



• சுரங் ப் பகுதியிெிருந்து க  ரிக் ப்படும் மடழநீர், இழுத்துச் ல ல்லும்  ோடெ ள், 

வளோ த்திற்குள் உள்ள கதோட்டங் ள் கபோன்ைவற்ைில் தூ ிடய அடக்குவதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும். 

 

9.1.2 வடி ோல் 

இத்திட்டத்திற்கு உள்ளூர் பணியோளர் ள் ஈடுபடுத்தப்படுவோர் ள். ஆனோல்,  ிறுநீர்  ழிப்படை ள் 

மற்றும்  ழிப்படை ள் வழங் ப்படும், கமலும் அது ல ப்டிக் கடங்குடன் இடணக் ப்படும், அடதத் 

லதோடர்ந்து ஊைடவக்கும் குழி ஏற்போடு ல ய்யப்படும். வடீ்டுக்  ழிவு ள் அரு ில் உள்ள பகுதியில் 

ல ோட்டப்படோது. வண்டல் படிதல் அல்ெது தளர்வோன லபோருட் ள் குவிந்து  ிடப்பதோல் ஏகதனும் 

அடடப்பு ஏற்பட்டுள்ளதோ என்படத  ண்டைிய வழக் மோன க ோதடன கமற்ல ோள்ளப்படும். டெனிங் 

/  ல் பிட்ச் ிங் கபோன்ைவற்ைில் ஏகதனும் க தம் உள்ளதோ என வடி ோல் ளும்  ரிபோர்க் ப்படும். 

 

9.1.3 நிர்வோ  மற்றும் லதோழில்நுட்ப அடமப்பு 

சுற்றுச்சூழல் கமெோண்டமத் திட்டம் (EMP) திட்டத்தின் ல யல்போடு ளின் விடளவோ  ஏற்படும் 

போத மோன சுற்றுச்சூழல் தோக் ங் டளக் குடைப்பதற் ோ  சுரங் ச் ல யல்போட்டின் கபோது அதி ரித்த 

நடவடிக்ட  ள்  ோரணமோ  சுற்றுச்சூழெின் ஒவ்லவோரு கூறு ளுக்கும் அடனத்துத் தணிப்பு 

நடவடிக்ட  டளயும் ல ோண்டிருக்கும். 

கமற்குைிப்பிட்ட ல யற்போடு டள முன்லனடுப்பதற்கு, திருமதி எம் ல ல்வரோணி, M/s Ecotech Labs 

Pvt Ltd. ளுடன் இடணந்து பணியோற்றுவோர்.  

 

அட்டவடண 9 1: போதிப்பு ள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ட  ள் 

S. No Impacts on 

Environment 

Activity 

/Aspect 

Anticipated impacts Mitigation measures Budgetary 

Allocation 

1. Air Fugitive 

Emission 

During mining 

operation, fugitive 

dust and other air 

pollutants like 

particulate matter 

(PM10 & PM 2.5) 

will be generated. 

 Planting of trees along 
the safety distance of 
the Mine Lease Area 
 

 Water will be 
sprinkled in the site as 
dust suppression 
measure.  

 
Rs.50,000 
 
 

Rs.1,50,000 

2. Water  Wastewater 

Generation 

Improper 

management of 

Domestic 

 Provision of 
urinals/Latrines along 
with septic tank 

 
Rs.55,000 



wastewater in the 

Mine lease may 

create unhygienic 

conditions in the 

site thereby causing 

health impacts to 

the labors. 

followed by soak pit 
arrangement will be 
provided in the Mine 
Lease area for the 
proper management 
of wastewater. 

3. Noise Mining 

activities like 

drilling, 

blasting, 

loading and 

transportatio

n 

Noise from the 

machinery can 

cause hypertension, 

high stress level, 

hearing loss, sleep 

disturbance etc due 

to prolonged 

exposure. Apart 

from Mining 

activities like 

drilling, blasting 

may generate noise 

 Use of personal 
protective devices i.e., 
earmuffs and earplugs 
by workers, who are 
working in high noise 
generating areas. 

 

Rs.10,000 

4. Land  Improper 

management 

of Storm 

water Runoff 

Storm water Runoff 

may result in Soil 

Erosion 

 Garland drainage of 
1m x 1m will be 
provided to avoid 
storm water run- off. 

Rs.1,00,000 

5. Social 

Responsibility 

 Mining 

workers 

Unhygienic site 

sanitation facilities 

may cause health 

damage to workers. 

 

The objective is to ensure health 

and safety of the workers with 

effective provisions for the basic 

facilities of sanitation, drinking 

water, safety of equipments or 

machinery etc. The following will 

be done in the site  

 By complying with the 
safety procedures, 
norms and guidelines 
(as applicable) as 
outlined in the 
National Building 
Code of India, Bureau 
of Indian Standards. 

 Provide adequate 
number of 
decentralized latrines 
and urinals 

 Providing Septic tank 
along with Soak pit 
arrangement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rs.25,000 

 

Rs.30,000 



 Providing First Aid 
room, conducting 
frequent  health 
checkups to labor and 
conducting free 
medical camps 

 Providing safety 
helmet, Gloves, Jacket 
& Boots 
 

 Providing measures to 
prevent fires. Fire 
fighting extinguishers 
and buckets of sand 
will be provided in the 
construction site 

 

Rs.1,00,000 

 

 

Rs.36,000 

 

 

Rs.50,000 

 

 

6. Building 

materials 

resource 

conservation  

Building 

Material 

consumption 

Use of farfetched 

construction 

materials than the 

locally available 

construction 

materials may lead 

to over exploitation 

of natural resources 

& increase in 

carbon footprint.  

 Use of locally 
available construction 
materials. 

 

 

அட்டவடண 9 2: சுரங் த்தின் கபோது EMPக் ோன பட்லஜட் ஒதுக் ீடு 

 

 

 

S. No விவரங் ள் பட்லஜட் ஒதுக் ீடு  

(in Rs.) 

1.  சுற்றுச்சூழல் கமெோண்டமத் திட்டம்  ல ெவு 

i. குடிநீர் வ தி 1,00,000 

ii. போது ோப்பு  ருவி ள் 50,000 

iii. தண்ணரீ் லதளித்தல் 50,000 

iv.  ோடு வளர்ப்பு 30,000 

2.  சுற்றுச்சூழல்  ண் ோணிப்பு  

i. சுற்றுச்சூழல்  ண் ோணிப்பு 30,000 

ii.  ோற்ைின் தர  ண் ோணிப்பு 30,000 

iii. நீர் தர  ண் ோணிப்பு 30,000 

லமோத்த ல ெவு 3,20,000 



10 சுருக் ம் & முடிவு 

இந்த அத்தியோயம் திட்டத்டதச் ல யல்படுத்துவதற் ோன ஒட்டுலமோத்த நியோயத்டத சுருக் மோ க் 

கூறு ிைது மற்றும்  ோத்தியமோன தோக் ங் ள் எவ்வோறு குடைக் ப்படு ின்ைன என்படத 

விளக்கு ிைது. 

 

10.1 அைிமு ம் 

Tmt. எம் ல ல்வரோணி தளம் பதிலனோரு சுரங் த் திட்டங் ளின் லதோகுப்போகும். புதுக்க ோட்டட 

மோவட்டத்தில் திருமயம் தோலு ோவில் உள்ள லெம்பளக்குடி  ிரோமத்தின் S.F.Nos.425/14A1 & 425/32 

இல் அடமந்துள்ள ரஃப் ஸ்கடோன் குவோரியின் தனிநபர் சுரங்  குத்தட ப் பகுதி 1.50.5 லெக்கடர் 

ஆகும். 

 

10.2 திட்ட கமகெோட்டம் 

அட்டவடண 10 1: திட்ட கமகெோட்டம் 

S. No. விளக் ம்  விவரங் ள் 

1 திட்டத்தின் லபயர்  ரஃப் ஸ்கடோன் குவோரி-1.50.5 லெக்கடர் 

2 ஆதரவோளர் Tmt எம் ல ல்வரோணி 
3 சுரங்  குத்தட  பரப்பளவு 1.50.5Ha 

4 இடம்  S.F.Nos.425/14A1 & 425/32, 
லெம்பளக்குடி  ிரோமம், திருமயம் 
தோலுக் ோ, புதுக்க ோட்டட மோவட்டம். 

5 அட் கரட  10° 16' 55.1786" N  to 10° 16' 54.6735" N   

6 தீர்க் கரட  78° 43' 41.5560" E  to 78° 43' 34.2935" E 

7 நிெப்பரப்பு அடெ அடெயற்ை நிெப்பரப்பு 

8  ரோ ரி  டல் மட்டம் இெிருந்து   ரோ ரி  டல் மட்டம் ≃104 m க்கு கமல் 
தள உயரம் 

9 கடோகபோ தோள் எண். 58-J/11 

10 சுரங் ங் ளின்  னிமங் ள் 

 

 ரடுமுரடோன  ல் 

11 சுரங் ங் ளின் முன்லமோழியப்பட்ட 
உற்பத்தி 

சுரங் ங் ளின் முன்லமோழியப்பட்ட 
உற்பத்தி: 185478 m3 

12 சுரங் த்தின் இறுதி ஆழம் தடர மட்டத்திற்கு  ீகழ 47m  

13 சுரங்  முடை திைந்த  ோஸ்ட், இயந்திரமயமோக் ப்பட்ட 
சுரங் ம் 

14 தண்ணரீ் கதடவ 1.5 KLD 

15 நீர் ஆதோரம் கடங் ர் மூெம் தண்ணரீ் வினிகயோ ம் 



ல ய்யப்படும் 

16 மனித  க்தி  கநரடி: 7 எண் ள், மடைமு : 8 எண் ள் 

17 சுரங்  குத்தட   துல்ெியமோன பகுதி லதோடர்பு  டிதம் 
Rc.No. 353/2020 (G&M), கததி 13.07.2021, 
துடண இயக்குநர், புவியியல் மற்றும் 
சுரங் ம், புதுக்க ோட்டடயோல் 
லவளியிடப்பட்டது.  

18 சுரங் த் திட்ட ஒப்புதல்  சுரங் த் திட்டத்திற்கு துடண இயக்குநர், 
புவியியல் மற்றும் சுரங் ம், 
புதுக்க ோட்டட,  டிதம் ஆர் ி.எண். 
353/2020 (G&M), கததி 06.08.2021. 

19 உற்பத்தி விவரங் ள்   ரடுமுரடோன  ல்ெின் புவியியல் இருப்பு : 
671310 m3 
முன்லமோழியப்பட்ட ஆண்டு வோரியோ  
மீட் க்கூடிய  ரடுமுரடோன  ல்ெின் இருப்பு 
: 185478 மீ3 

20 எல்டெ  முழுவதும் 7.5மீ தடுப்பு கவெி 
கவெி அடமக் ப்படும். 

21 அதி  சுடம டள அ ற்றுதல்  குத்தட  பகுதியின் கமல் மண் 21952 m3 
ஆகும். குத்தட ப் பகுதியின் வடக்கு, 
லதற்கு மற்றும் கமற்குப் பக் ம் 7.5மீ 
எல்டெத் தடுப்புச் சுவரில் கமல் மண் 
உருவோக் ம் அ ற்ைப்பட்டு ல ோட்டப்பட்டு, 
 ோடு வளர்ப்பு கநோக் ங் ளுக் ோ ப் 
பயன்படுத்தப்படும். 

22 நிெத்தடி நீர்  குவோரி ல யல்போடு தடர மட்டத்திற்கு  ீகழ 
47மீ ஆழம் வடர உத்கத ிக் ப்பட்டுள்ளது. 
அரு ிலுள்ள திைந்தலவளி  ிணறு ள் 
மற்றும் ஆழ்துடள  ிணறு ளில் இருந்து 
போர்க் ப்படும் நீர்மட்டம் தடர 
மட்டத்திெிருந்து 55 மீட்டருக்கும் 
குடைவோ  உள்ளது. எனகவ குத்தட க் 
 ோெம் முழுவதும் குவோரி நடத்துவதோல் 
நிெத்தடி நீர் எந்த வட யிலும் 
போதிக் ப்படோது. 

23 திட்டத் தளத்தின் 500மீ 
சுற்ைளவில் குடியிருப்பு ள் 

திட்டப் பகுதியிெிருந்து 500மீ சுற்ைளவில் 
குடியிருப்பு ள் இல்டெ.  

24 குடிநீர் திட்ட இடத்தில் இருந்து 1.50  ி.மீ 
லதோடெவில் உள்ள லெம்பளக்குடி 
 ிரோமத்தில் இருந்து கடங் ர் மூெம் குடிநீர் 
விநிகயோ ம் ல ய்யப்படும்.  

 



10.3 முன்லமோழியப்பட்ட திட்டத்தின் நியோயப்படுத்தல் 

இந்த திட்டம் உள்நோட்டு மற்றும் உள் ட்டடமப்பு  ந்டதயில் குைிப்பிடத்தக்  பங்ட  வ ிக் ிைது. 

இந்திய அர ோங் த்தோல் எதிர்போர்க் ப்படும் ஒரு லபரிய உள் ட்டடமப்டப அடடய, குைிப்போ   ோடெ 

மற்றும் வடீ்டுத் துடையில், அடிப்படட  ட்டுமோனப் லபோருட் ள் கதடவ.  ரடுமுரடோன  ல் 

முதன்டம  ட்டுமோனப் லபோருளோ  அடம ிைது. 

 

 ரடுமுரடோன  ல் மி வும் மதிப்புமிக்  இயற்ட   ட்டுமோன லபோருட் ளில் ஒன்ைோகும். லமோத்தமோ  

 ோடெ ள் மற்றும் நடடபோடத ள்  ட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படு ிைது லமோத்தங் ள் - அதன் 

வலுவோன இயற்பியல் பண்பு ளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும்  ற் ள் -  ோன் ிரீட் பயன்படுத்துவதற்கு 

பல்கவறு அளவு ளில் நசுக் ப்பட்டு வரிட ப்படுத்தப்பட்டு, நிெக் ீல் ல ய்ய பிற்றுமின் பூ ப்பட்டது 

அல்ெது  ட்டுமோனத்தில் லமோத்தமோ  நிரப்புவதற்கு 'உெர்ந்த' பயன்படுத்தப்படு ிைது. லபரும்போலும் 

 ோடெ ள்,  ோன் ிரீட் மற்றும்  ட்டிட தயோரிப்பு ளில் பயன்படுத்தப்படு ிைது. குவோரி உற்பத்தியில் 

98% லமோத்தங் ள்,  ோடெ  ட்டுமோனம், பரோமரிப்பு மற்றும் பழுதுபோர்ப்பதில் 

பயன்படுத்தப்படு ின்ைன. இதில் லபரும்பகுதி நிெக் ீல் உற்பத்திக்கு ல ல் ிைது; மீதமுள்ளடவ 

 ோடெ ளுக்கு உறுதியோன தளத்டத வழங்  மற்ை லபோருட் டள க ர்க் ோமல் 'உெர்ந்த' 

பயன்படுத்தப்படு ிைது. 

 

 ிறுலதோழில் ளுக்குப் லபயர் லபற்ை ந ரமோன புதுக்க ோட்டட, திட்டப் பகுதிக்கு அரு ில் உள்ள மண் 

வளமோனதோ  இல்ெோததோல், விவ ோயப் பணி டள கமற்ல ோள்வதற்குத் தகுதியற்ைது. குத்தட  

பகுதிக்கு அரு ிலுள்ள நிெப்பரப்பு தரிசு வைண்ட நிெங் ள் பயிர் வளர்ச் ி மற்றும் தோவரங் ளின் 

வளர்ச் ிக்கு குடைவோன வோய்ப்டப மட்டுகம  ோட்டு ிைது. அதுமட்டுமின்ைி, குத்தட ப் பகுதியில் 

 ரடுமுரடோன  ற் ளின் புவியியல் இருப்புக் ள் ஏரோளமோ  உள்ளது, இது அரு ிலுள்ள இடங் ளில் 

கமற்ல ோள்ளப்பட்ட சுரங்  நடவடிக்ட  ளில் இருந்து லதளிவோ ிைது. 

 

அட்டவடண 10 2: தோக் ங் டள எதிர்கநோக்குதல் & தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்ட  ள் 

 

S. No. 
 ோத்தியமோன தோக் ம் தணிப்பு நடவடிக்ட  

1 
துடளயிடுதல், லவடித்தல், அ ழ்வோரோய்ச் ி, 

ஏற்றுதல் மற்றும் கபோக்குவரத்து கபோன்ை 

பல்கவறு சுரங்  நடவடிக்ட  ளின் கபோது 

தூ ி உமிழ்டவக்  ட்டுப்படுத்த, 

கபோக்குவரத்து  ோடெ ளில் தண்ணரீ் 

லதளிப்பது கபோன்ை முடையோன தணிப்பு 



 ோற்று சூழெில் ஏற்படும் தூ ி உமிழ்வு ஆகும். 

தூ ி உமிழ்வு சுரங் ப் பகுதி மற்றும் அடதச் 

சுற்ைியுள்ள சுற்றுப்புை  ோற்ைின் தரத்டத 

போதிக் ெோம். 

அதி ரித்த உமிழ்வு மனித ஆகரோக் ியத்தில் 

சுவோ ம் மற்றும் இருதய பிரச் டன டள 

ஏற்படுத்தெோம் 

 

நடவடிக்ட  ள் கமற்ல ோள்ளப்படும். 

உமிழ்டவக்  ட்டுப்படுத்த, ஒப்பந்த 

அடிப்படடயில் உப ரணங் ளின் 

வழக் மோன தடுப்பு பரோமரிப்பு 

கமற்ல ோள்ளப்படும். 

அணுகுமுடை  ோடெ ள் மற்றும் சுரங்  

வளோ ங் ளில் கதோட்டம் 

கமற்ல ோள்ளப்படும். 
2 

சுரங்  நடவடிக்ட  மற்றும் பிை வடீ்டு 

நடவடிக்ட  ளோல்  ழிவு நீர் உருவோகும். 

இடவ நிெத்தடி நீடர மோசுபடுத்தி நிெத்தடி 

நீருக்கு வழிவகுக்கும். சுரங்  நடவடிக்ட  ள் 

நிெத்தடி நீர்மட்டத்டத போதிக் ெோம் 

 

 ிறு  னிமங் ளின் சுரங்  

நடவடிக்ட  ளில் இருந்து  ழிவு நீர் 

உருவோக் ப்படோது, ஏலனனில் இந்த 

திட்டத்தில் சுரங்  தளத்தில் இருந்து 

அதி  சுடமடய மட்டுகம தூக்கும். 

வடீ்டு நடவடிக்ட  ளில் இருந்து 

உருவோகும்  ழிவு நீர், உத்கத  ல ப்டிக் 

கடங்க் மூெம் போது ோப்போ  

லவளிகயற்ைப்படும். 

நிெத்தடி நீர்மட்டத்டத சுரங் ம் 

லவட்டோது. எனகவ முன்லமோழியப்பட்ட 

திட்டத்தோல் நீர் மட்டம் போதிக் ப்படோது 

3 
லவடிப்பு, துடளயிடுதல், அ ழ்வோரோய்ச் ி 

கபோன்ை பல்கவறு சுரங்  நடவடிக்ட  ளின் 

கபோது சுரங் ப் பகுதியில்  த்தம் உருவோகும். 

லவட்டிலயடுக் ப்பட்ட  னிமத்டத ல ோண்டு 

ல ல்லும் கபோது, வோ னங் ளின் இயக் ம் 

 ோரணமோ   த்தம் உண்டோ ெோம். இது 

தடெவெிடய உருவோக் ி லதோழிெோளர் ளின் 

உடல்நிடெடய போதிக் ெோம் 

 

 த்தம் குைித்து அவ்வப்கபோது 

 ண் ோணிப்பு ல ய்யப்படும். 

கபோக்குவரத்து வோ னங் ள் மற்றும் 

அ ழ்வோரோய்ச் ி (கதடவப்படும் கபோது) 

ஆ ியவற்டைத் தவிர கவறு எந்த 

உப ரணங் ளும் தளத்தில் 

அனுமதிக் ப்படோது. 

இந்த உப ரணங் ளோல் உருவோக் ப்படும் 

 த்தம் இடடப்பட்டதோ  இருக்  

கவண்டும் மற்றும் அதி  போத மோன 



தோக் த்டத ஏற்படுத்தோது. 

அணுகு  ோடெ ளில் கதோட்டம் 

கமற்ல ோள்ளப்படும். கதோட்டம்  த்தம் 

பரவுவடதக் குடைக் ிைது மற்றும் 

தூ ிடயத் தடுக் ிைது. 
4 95% மீட்புக்குப் பிைகு குப்டப ள் இருப்பதோலும், 

வடீ்டுக்  ழிவு டள உருவோக்குவதோலும் 

சுரங்  நடவடிக்ட யிெிருந்து திடக் ழிவு ள் 

உருவோகும். 
 

100% மீட்லடடுப்பு முழு சுரங்  இருப்பு 

பிரித்லதடுப்பதன் மூெம் 

அடடயப்படு ிைது. எனகவ சுரங்  

நடவடிக்ட யோல் குப்டப ள் 

உற்பத்தியோ ோது. அதுமட்டுமின்ைி, 

தின ரி அடிப்படடயில் உள்ளோட் ி 

அடமப்பிடம் ஒப்படடக் ப்படும் 

திட்டத்தில் மி க் குடைந்த அளவிெோன 

வடீ்டுக்  ழிவு ள் உருவோகும். 

5 
சுரங்  நடவடிக்ட  ளின் கபோது, 

லதோழிெோளர் ளுக்கு உடல்நெப் 

பிரச் ிடன ள் ஏற்படுவதற் ோன வோய்ப்பு ள் 

உள்ளன அல்ெது விபத்துக் ள் ஏற்பட 

வோய்ப்புள்ளது 

 

தூ ி அதி ம் உள்ள பகுதியில் 

பணிபுரியும் லதோழிெோளர் ளுக்கு கூடுதல் 

தனிப்பட்ட போது ோப்பு உப ரணமோ  தூ ி 

மு மூடி ள் வழங் ப்படும். 

குண்டுலவடிப்பு, துடளயிடுதல், 

அ ழ்வோரோய்ச் ி கபோன்ை 

ல யல்போடு ளோல் லதோழில் ோர் சு ோதோர 

அபோயங் ள் குைித்து விழிப்புணர்வு 

ஏற்படுத்த அவ்வப்கபோது பயிற் ி ள் 

நடத்தப்படும். 

லதோழிெோளர் ளின் உடல்நெம் 

லதோடர்போன பிரச்டன ள் இருப்பின், 

அதற்கு உரிய தீர்வு  ோணப்படும். 

 

 

 



 

11. ஆகெோ  ரின் லவளிப்போடு 

10.4 அைிமு ம் 

இந்த அத்தியோயத்தில் ஈடுபட்டுள்ள சுற்றுச்சூழல் ஆகெோ  ர் ளின் விவரங் ள், அவர் ளின் 

பின்னணி மற்றும் திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள முக் ிய பணியோளர் ள் பற்ைிய சுருக் மோன விளக் த்டத 

முன்டவக் ிைது. ஈ க ோ லடக் கெப்ஸ் பிடரகவட் ெிமிலடட் ல ன்டன.  நிறுவனத்தின் 

லபோைியோளர் ள்/நிபுணர் ளோல் சுரங் த் திட்டம் குைித்த குைிப்பிட்ட ஆய்வு ள் 

கமற்ல ோள்ளப்பட்டுள்ளன. ஈ க ோ லடக் கெப்ஸ் பிடரகவட். Ltd (ETL), ல ன்டன NABET 

அங் ீ ோரம் லபற்ை ஆகெோ டன நிறுவனமோகும். ETL ஆனது NABL (பரிக ோதடன மற்றும் 

அளவுத்திருத்த ஆய்வ ங் ளுக் ோன கத ிய அங் ீ ோர வோரியம்), அைிவியல் மற்றும் லதோழில்நுட்பத் 

துடை, இந்திய அரசு மற்றும் MoEF & CC ஆ ியவற்ைோல் அங் ீ ோரம் லபற்ை, உள்-விபரமோன 

ஆய்வ த்துடன் லபோருத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

11.2 Eco Tech Labs Pvt. ெிமிலடட் - சுற்றுச்சூழல் ஆகெோ  ர் 

        Eco Tech Labs Pvt. Ltd என்பது இந்தியோவில் உள்ள பெதரப்பட்ட க ோதடன மற்றும் 

ஆரோய்ச் ி ஆய்வ மோகும். சுற்றுச்சூழல் ஆகெோ டன, லபோைியியல் தீர்வு, உணவு, நீர் மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் ( ோற்று, நீர், மண்) ஆ ியவற்ைின் இர ோயன மற்றும் நுண்ணுயிரியல் ஆய்வ  

பகுப்போய்வு ஆ ியவற்ைில் சுற்றுச்சூழல் லதோழில்நுட்ப ஆய்வ ங் ள் உயர் தரமோன க டவ டள 

மி த் துல்ெியத்துடன் வழங்கு ிைது. 

 

11.1.1 தரக் ல ோள்ட  

• Eco Tech Labs Pvt. Ltd. சுற்றுச்சூழல் ஆகெோ டன க டவ டள வழங்குவதில் 

ஈடுபட்டுள்ளது மற்றும் வோடிக்ட யோளர் கதடவ ள் & எதிர்போர்ப்பு ள், லபோருந்தக்கூடிய 

 ட்டத் கதடவ ள் மற்றும் பங்குதோரர் ளின் எதிர்போர்ப்பு ளுக்கு ஏற்ப எங் ள் 

ல யல்போடு ளின் அடனத்து பகுதி ளிலும் எங் ள் திைன் டள வலுப்படுத்த நோங் ள் 

 டடமப்பட்டுள்களோம். 

• ல யல்முடை ள் மற்றும் க டவ ளில் லதோடர்ச் ியோன முன்கனற்ைத்திற் ோ  தர 

கமெோண்டம அடமப்டப (QMS) நிறுவவும் பரோமரிக் வும் நோங் ள்  டடமப்பட்டுள்களோம். 



• வோடிக்ட யோளர் திருப்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கமம்போட்டின் உயர் மட்டத்டத அடடவதற்கு 

யதோர்த்தமோன, கநரத்திற்கு  ட்டுப்பட்ட மற்றும் ல ெவு குடைந்த முடையில் 

தனிப்பயனோக் ப்பட்ட தீர்வு டள வழங்  நோங் ள்  டடமப்பட்டுள்களோம். 

• எங் ளது ஆவணப்படுத்தப்பட்ட கமெோண்டம அடமப்பு ள், குைிக்க ோள் ள் மற்றும் 

ல யல்திைடன எங் ள் ஊழியர் ளுடன்  ெந்தோகெோ ித்து, நடடமுடையில் உள்ள  ிைந்த 

நடடமுடை டள நிறுவுதல், பரோமரித்தல் மற்றும் அவ்வப்கபோது மதிப்போய்வு ல ய்கவோம். 

• ஊழியர் ளுக்கு நிறுவனத்தின் ல ோள்ட  மற்றும் குைிக்க ோள் டள பயனுள்ள முடையில் 

லதோடர்புல ோள்வது மற்றும் லதோடர்ச் ியோன முன்கனற்ைத்திற் ோ  எங் ள் ஊழியர் ள் மற்றும் 

 ம்பந்தப்பட்ட பங்குதோரர் ளிடமிருந்து  ருத்துக் டளப் லபறுதல். 

 

Declaration by Experts contributing to the EIA of Rough Stone Quarry- 1.50.5 Ha by Tmt M Selvaraniat S.F.No. 

425/14A1 & 425/32, Lembalakudi Village, Thirumayam Taluk, Pudukkottai District, Tamil Nadu State 

 I, hereby, certify that I was a part of the EIA team in the following capacity that developed the above EIA. 

        EIA Coordinator:Dr. A. Dhamodharan 

 

 

 

 

Signature: 

Period of involvement:01.03.2022to Till now 

Contact information:    M/s. Ecotech Labs Pvt Ltd., 

       No. 48, 2nd Main road, Ram Nagar South Extension, 

       Pallikaranai 

 

 

 

 



 

S. No 

Functionalare

as 
Name of the experts 

Involvement 

(Period and task) 
Signature and date 

1 AP Mrs. K. Vijayalakshmi 1. Selection of Baseline Monitoring 

stations based on the wind direction 

2. Interpretation of Baseline data by 

comparing it with standards 

prescribed by CPCB against the type 

of area 

3. Identification of sources of air 

pollution and suggesting mitigation 

measures to minimize impact  

Period: March2022 – Till now 

 

 

2 WP Dr. A. Dhamodharan 1. Selection of baseline Monitoring 

Locations for Ground water analysis 

and also identifying nearest surface 

water to be studied. 

2. Interpretation of baseline data 

collected 

3. Identification of impacts based on 

the baseline study conducted and 

also to the ground water and nearby 

surface water due to the proposed 

project 

4. Preparation of suitable and 

appropriate mitigation plan. 

5.  

Period: March2022 – Till now 

 

 

 

3 

SHW Dr. A. Dhamodharan 1. Identification of nature of solid 

waste generated 

2. Categorization of the generated 

waste and estimating the quantity of 

waste to be generated based on the 

per capita basis. Identification of 

impacts of SHW on Environment 

3. Suggesting suitable mitigation 

measures by recommending 

appropriate disposal method for 

each category of waste generated 

4. Top soil and refuse management 

Period: March2022 – Till now 

 



4 SE Mr. S. Pandian 1. Primary data collection through the 

census questionnaire 

2. Obtaining Secondary data from 

authenticated sources and 

incorporating the same in EIA 

report.  

3. Impact assessment & proposing 

suitable mitigation plan 

4. CSR budget allocation by 

discussing with the local body and 

allotting the same for need based 

activity. 

Period: March2022 – Till now 

 

 

5 EB Dr. A. Dhamodharan 1. Primary data collection through 

field survey and sheet observation 

for ecology and biodiversity 

2. Secondary Collection through 

various authenticated sources 

3. Prediction of anticipated impacts 

and suggesting appropriate 

mitigation measures.  

2022 –

 

6 HG Dr. T. P. Natesan 1. Study of existing surface drainage 

arrangements in the core and buffer 

zone, impact due to mining on 

these drainage courses and 

suggestion of mitigative measures 

2. Determination of groundwater use 

pattern, development of rainwater 

harvesting program. 

3. Storm water management through 

garland drainage system.  

Period: March2022 – Till now 

 

 

7 GEO Dr. T. P. Natesan 1. Field survey for assessing regional 

and local geology, aquifer 

distribution, Determination of 

groundwater use pattern, 

development of rainwater 

harvesting program. 

Period: March2022 – Till now 

 

 

8 SC Dr. A. Dhamodharan 1. Interpretation of baseline report 

2. Identification of possible impacts on 

soil, prediction of soil conservation 

and suggesting suitable mitigation 

measures. 

Period: March2022 – Till now 

 



9 AQ Mrs. K. Vijayalakshmi 1. Collection of Meteorological data 

for the baseline study period 

2. Plotting wind rose plot and thereby 

selecting the monitoring locations 

based on the wind pattern 

3. Estimation of sources of air 

emissions and air quality modeling 

is done 

4. Interpretation of the results 

obtained 

5. Identification of the impacts and 

suggesting suitable mitigation 

measures. 

–

 

 

10 NV Ms K.Vijayalakshmi 1. Selection of monitoring locations 

2. Interpretation of baseline data 

3. Prediction of impacts due to noise 

pollution and suggestion of 

appropriate mitigation measures 

Period: May2022 – Till now 

 

 

 

 

11 

 

LU 

Dr. T. P. Natesan 1. Collection of Remote sensing 

satellite data to study the land 

use pattern.  

2. Primary field survey and limited 

field verification for land 

categorization in the study area  

3. Preparation of Land use map 

using Satellite data for 10km 

radius around the project site. 

Period: March2022 – Till now 

 

 

 

12 

 

RH 

Ms K.Vijayalakshmi 1. Identification of the risk 

2. Interpreting consequence contours 

3. Suggesting risk mitigation measures 

Period: March2022 – Till now 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Declaration by the Head of the accredited consultant organization/ authorized person 

 

 I, Dr. A. Dhamodharan, hereby, confirm that the above-mentioned experts prepared the EIA report of mining 

project at Survey Numbers. 425/14A1 & 425/32, Lembalakudi Village, Thirumayam Taluk, Pudukkottai District, 

Tamil Nadu State. I also confirm that the consultant organization shall be fully accountable for any misleading 

information mentioned in this statement. 

 

  

Signature:   

 Name:  Dr. A. Dhamodharan 

 Designation: Managing Director  

 Name of the EIA consultant organization: M/s. Eco Tech Labs Private Limited 

 NABET Certificate No. & Issue Date: NABET/EIA/2124/SA 0147 

 

 

 

 


